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СРЯД А

на стр. 3

Работата ви
е добротворна!
Стефан
дАнАилоВ:
Уважаеми „Пенсионери”, 29 години е много време, браво! Щом
имате читатели и
те стават все повече, това значи, че добре, съвестно вършите журналистическата си работа. Знаете, пазарът изобилства от вестници и
списания.
на стр. 31

Силвия и теди КАЦАроВи:

Желаем
творческо
дълголетие!

вие сте сред най-добрите наши
приятели. срещите с вас винаги са
доставяли удоволствие за нас и за
аудиторията. Това е и поводът да ви
поканим да участвате в броя, когато честваме рождения ден на вестника.
Теди: Здравейте на всички и честит празник! Винаги съм се радвала на
уважението между поколенията. Това
обаче, което ме натъжава, е грубостта
в отношенията напоследък и видимата агресия от млади към по-възрастни.
на стр. 30

Актуализират Глас, дарен от Бога
социалните
помощи
Гостува народната
певица Янка рУПКинА

- г-жо рупкина, удоволствие е
да ни гостува личност с неподражаем глас и популярност като вашите. кога разбрахте, че музикана стр. 3
та ще е ваш доверен, неПоЗиЦиЯ
изменен спътник в живота ви?
- Баба Яна, моята баба,
ми помогна да го разбера,
кръстена съм на нея, тя е
майката на баща ми. Исот първия ден на своето появяване вестник „Пенсионери“ се бори за достоен живот на нашето пококаше да ми предаде това,
ление. Затова се надявахме, че предложението на
което самата тя знаеше и
левицата за преизчисляване на парите ни ще влезе
можеше. Пееше прекрасв пленарната зала. депутатите най-после ще разно, имаше невероятен,
берат: големият позор на България е мизерията на
меден глас.
на стр. 8
онези, които я съградиха след войната. Уви! мнозинството игнорира благородното намерение. В суматохата след заповедта на Б. Борисов групата на ГерБ
Размисли на главния редактор
да отстоява намаляване на партийната субсидия
застрахователи, изгонени от северната ни съседка заради монополно поведение, почти придобиха
електроразпределителното дружество ЧеЗ. А държавата оформи заем от 300-400 млн. лв., недостиРовичкам в семейния ком- опасността на Тодор Живков.
гащи за покупката на осемте американски F-16. Първоначално парламентът гласува сума от 1,6 млрд.
пютър, отдавайки се на спо- Или със слънчеви очила надПосле тихомълком я увеличи на 1,8 млрд. Цената
мени. Разглеждам снимки от зърта зад рамото на Сакскона изтребителите обаче се оказа 2,2 млрд. лв. доначалото на прехода. При- бургготски. С кожен шлифер
бавим ли към тях предвидените средства за корапомням си първите крачки на слиза от шофьорското място
би и бойни машини на пехотата, милиардите ста„Пенсионери”, преодолявани- на джип мерцедес. Вече е глават 4. така най-бедната страна в европейския съюз
те трудности и радости. Тук- вен секретар на МВР. В строг
ще докаже верността на поговорката „на гол тумтам се мяркат познати обра- костюм – кмет е на столицата.
бак – чифте пищови“. За какво са тия оръжия, един
зи на забравени политици, ми- Двамата с Цв. Цветанов обявядявол знае. Внушението, че руснаците са врагове, е
тинги, развети знамена – чер- ват раждането на движението
глупост на търкалета.
вени, сини, оранжеви… Чес- ГЕРБ. Има го и в екипа на „Бидобър подарък щеше да е за рождения ни ден, вместо се среща и лицето на Б. Бо- стришките тигри”. Бие дузпи,
то властниците да дрънкат оръжие, да направят
рисов. Ето го млад, наперен, с както и с тенис хилка на няканеобходимото над 2 млн. възрастни хора да зажибрадичка, зорко следи за без- къв корт и т. н.
веят човешки…
на стр. 4
„П”

ПОдАРЪКЪТ

Времето лети…

ПеНСИЯТА
ЗА
СТАРОСТ СЪС 7 Лв.
УвеЛИЧеНИе

Социалната пенсия за
старост става по-висока
от 1 юли. Тя се увеличава със 7 лв. до 132 лв. и
74 ст. на месец.
НОИ ще преизчислява служебно пенсиите
на работещите пенсионери.
на стр. 2
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Законът

Български

Пенсиите

Адвокат Кръстан Владимиров:

Дръжте здраво
знамето на истината

Е

, драги читатели, драги почитатели на писаното слово, вестник „Пенсионери“
стана на 29 години! Младежка
възраст, която не забравя миналото и нашата младост, гледа критично на тъжното настояще и като верен приятел
с добра дума, стихче, разказче,
фейлетонче разнообразява сивото ни ежедневие. Той е с нас

и в делник, и в празник.
Подема на своите страници социални, политически и здравни теми. Съветва ни как да
не бъдем измамени, как
да защитим правата и
законните си интереси.
Този 29-годишен младеж - вестник „Пенсионери“, никога няма да ни
подведе, да ни каже или
внуши неистина. Всяка
сряда като чакан гостенин ще спре пред портата ни и ще си поговорим
или поспорим с него като с добър съсед. Той ни
кани с писъмце, със стих
или коментар да изразим мнение, да обменим
мисъл, да разкажем спомен, да
споделим мъка или неволя, да
намерим обич и любов с друг
читател от друго селце или
град и да открием своето щастие.
Възрастта не е порок нито
за вестника, нито за нас, неговите читатели. Този рожденик уверено крачи по градове
и села и смело отстоява пра-

вдата и истината за нашето
минало и объркано настояще.
Без страх брани от хули младостта ни и времето, в което
работихме, учихме и строихме нашия живот. Плаче заедно
с нас за децата ни, забегнали
по чужбина да търсят препитание. Ридае, като гледа празните къщи и буренясали дворове, обезлюдените села, съсипаните фабрики и заводи,
ограбените ТКЗС-та, празните читалища, полупразните
детски площадки, окрадената държава. Брани род и родина от продажни политици.
Възмущава се от празните думи на управляващите, от тяхната арогантност и гешефтарство.
Острите пера на журналистите и редакторите на
вестника не прощават никому и нищо, за да защитят нашите национални идеи, права
и интереси.
И държейки знамето на истината и справедливостта,
вестникът върви напред в живота.
На добър път, приятелю!

Кралица на бала
97-годишна жена стана кралица на гимназиален бал в САЩ. Хелън Дейнис никога не
е имала абитуриентска вечер като млада и
затова обявяването й за кралица на бала на
правнука й за нея било особена чест.
Тя завършила училище по време на Голямата депресия и не можела да си позволи
бал. Когато разбрала за пропуска на баба си,
внучката й Джули решила да й достави тази
радост, дори и 80 години по-късно. Директо-

рът на гимназията в Род Айлънд, където учел
внукът на Хелън, не само я поканил на бала,
но дори потанцувал с новата кралица.

Пенсията Преизчисляването
за старост със 7 лв.
увеличение

От стр. 1
Решението е заради вече одобреното с бюджета за тази година увеличение на всички пенсии
с 5,7% от 1 юли. Влиза в сила изчисляването на пенсиите по две
методики. От началото на следващия месец се вдига и таванът
на пенсиите. Така най-високите
доходи на възрастните хора вече ще са до 1200, а не както сега - 900 лева.
Промяната ще засегне над 136
хил. пенсионери. Причината е,
че вдигането на социалната пенсия води до увеличаване на размерите на пенсиите, несвързани
с трудова дейност, които се определят от този размер. Това са
пенсия за военна инвалидност,
пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия.
Увеличението на социалната
пенсия за старост ще доведе също така до повишаване и на добавките, които се определят в
процент от нея.
Промените в КСО са обнародвани в “Държавен вестник”. Така хората ще могат да избират
по коя формула да се пресмята
индивидуалният им коефициент
за пенсия в следващите 4 г. Ако
искат да се пенсионират по старите правила, трябва да го посочат в новите заявления. НОИ
автоматично ще изчислява пенсията в двата варианта и ще дава по-високата.

Разликата между старите и новите
пенсии е задълбочаващ се проблем.
Дали това е системен дефект? Защитниците на модела казват, че основната част от възрастните хора са се пенсионирали преди доста време, когато
заплатите са били ниски. Предполага се, че за новите пенсии са правени вноски върху по-висок осигурителен доход (от последните години). Това обаче може да оправдае разликата
между стари и нови пенсии само в ума
на човек, който не разбира от икономика и финанси. Не случайно индивидуалният коефициент се определя на
база на съотношенията между индивидуален осигурителен доход и средния
осигурителен доход (заплата) за съответния период. По този начин се избягва по-сложно изчисление, което да отчете
променящата се стойност на парите във времето. Когато пенсията се
отпуска, индивидуалният коефициент се умножава по средния осигурителен доход за страната за предходните 12
месеца и с друг коефициент, отчитащ
осигурителния стаж. Тоест пенсията
зависи от осигурителния принос и от
доходите през предходната година.
Ако се пенсионирате след година на
добри заплати, печелите, но ако средният осигурителен доход продължи да
расте, вашата пенсия изостава с времето.
Заради това БСП редовно внася
предложения за преизчисляване на
всички пенсии (където индивидуалният коефициент се умножи със средния осигурителен доход за 2012, 2013,
2015, 2016 г.) и те редовно биват отхвърляни. За последно такова преизчисляване е правено през 2008 г., а оттогава доходите са нараснали повече
от два пъти, аргументира се левицата.

26.VI. - 2.VII.2019 г.

Но нейните идеи също са кръпка, а не
трайно правило. Нужно е да се запитаме откъде идват разликите между стари и нови пенсии. Дали те се дължат
на по-ниския осигурителен принос на
старите пенсионери или на неправилна индексация? Редно е този отговор
да дойде от НОИ, който има ресурсите да направи нужните изчисления. Няколко съображения все пак могат да
бъдат споделени.
Наистина по-възрастните пенсионери са се пенсионирали при по-ниски
изисквания за стаж (за жените изискуемият стаж през 2018 г. е с 9% повисок, отколкото през 2000 г.) От тази гледна точка изглежда, че техният
принос към осигурителната система е
по-нисък. Но това не е вярно, защото

преди вноските бяха по-високи. Ако
сега те са 19,8% (без здравната вноска и вноската за безработица и здраве, които общо са 12%), през 90-те години те достигаха 37% (тогава нямаше
здравна вноска), а при социализма, с
всичката условност на разграничението, вноските в пенсионния фонд са
били от 20 до 30%. Грубо пресметнато, разликата на база приноса от гледна точка на вноските е средно над 40%
за човек, който се е пенсионирал през
2000 г. с две трети от стажа, натрупан
по времето на социализма (Тогава пенсиите са се определяли по друга формула, като се използваше редуциран
размер на т. нар. осъвременителна заплата. С приемането на КСО бе дадена
възможност за преизчисляване – б.а.).

Следователно заради разликата в размера на осигурителните вноски имаме
основание да смятаме, че по-възрастните пенсионери имат съпоставим, а в някои случаи – дори по-голям принос към
осигурителната система. В същото време осигурителната формула отчита стажа (който е по-нисък при старите пенсии, особено при жените), но не и разликата във вноските. Частично проблемът с осъвременяването на пенсиите се
решава с швейцарското правило, което изисква пенсиите да се актуализират ежегодно с коефициент, отчитащ с
равни дялове инфлацията и повишението на осигурителния доход. Тоест, ако
инфлацията нараства с 2%, а доходите
– с 10%, пенсиите трябва да се повишат
с 6%. В годините след кризата това правило бе изоставено, а при реформата от
2015 г. бе решено то да се замени с коефициент, отчитащ осигурителния стаж.
В годините на ниска инфлация или
на натиск върху заплатите, както
бе сред кризата, изглежда, че това
правило не е вече подходящо, затова периодично в парламента се
правят предложения то да бъде модифицирано, като се даде по-голяма тежест на единия или другия показател. Това също са кръпки, които показват, че депутатите нямат
доверие в правилата, които са гласували, и са готови да ги променят във
всеки един момент.
С последните промени в КСО (от 2015
и 2017 г.) актуализацията бе поставена в зависимост от трудовия принос,
като процентът за всяка година осигурителен стаж, определен първоначално на 1,1, нараства от началото на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента,
определен по швейцарското правило,
до достигане на стойност 1,5. С бюджета за 2019 г. виждаме отстъпление от това правило, като се застопорява коефициентът на 1,2.
Иванина Манчева

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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проблеми

Няма основания за
Вие сте коректив поскъпване на парното

на системата

Уважаеми господин
Дафинкичев,
Поздравявам Ви по
случай отбелязването на 29-ата годишнина от създаването
на „Пенсионери“.
Близо 3 десетилетия Вашият вестник
се радва на верни читатели и съмишленици. Това е дълъг път,
изпълнен с труд и признание, в който журналистическото перо успява да преведе
държавните политики на разбираем език,
да ги доближи до хо-

рата от третата възраст.
През годините на своето съществуване благодарение на професионализма на екипа си вестник „Пенсионери“ се утвърди като авторитетен източник на коректна
и обективна информация за промените в
пенсионноосигурителната система и коректив за посоката
на нейното развитие.
Бих искал да Ви уверя,
че Министерството
на труда и социалната политика работи
усилено за намирането на най-добрите решения за проблемите
на възрастните хора в

България. Наш основен
приоритет е да подобрим техния живот, като осигурим по-голяма
адекватност на пенсиите и повече социални услуги за насърчаване на тяхната активност.
Пожелавам на Вас
и Вашия екип и на читателите на вестник „Пенсионери“ много здраве, дълголетие,
бодър дух и достойни
старини!

С уважение:
Бисер ПЕТКОВ,
министър на труда и
социалната политика

от Народното събрание през април
промени в закона, с които получаването на месечните социални помощи беше обвързано с редовното
посещаване на детска градина или
училище. Отчита се изпълнението на
родителския ангажимент по отношение включването на децата в образователната система.
Така например помощта за родител на дете до 16 години, ако учи, е
73% от гарантирания доход, а за дете до 18 години, което не учи - 20%
от гарантирания доход.

от големите застрахователни
компании и член на бюрото
"Зелена карта".
Към оскъпяването ще се добави и цената на общата презастрахователна програма,

народните пазари не се е увеличила. Така че според омбудсмана основания за повишаване цената
на парното практически няма.
"Още повече че този път КЕВР ще започне обсъждането на по-високи цени на топлото, преди да е
определила цената на природния газ. Предложението на "Булгаргаз" е за намаляване даже на цената
на природния газ. Наистина символично с 0,1 лв.
В същото време се предлага увеличаване на цената на топлото, което на практика няма никакво солидно обяснение", каза още омбудсманът.
Манолова посочи, че няма как да не се тревожим
от представения доклад за състоянието на топлофикационните дружества. Манолова уточни, че за
столичната "Топлофикация" показателите са повече от лоши.
Тя участва в откритото заседание на КВЕР, на което ще се обсъждат новите цени на тока и парното
от първи юли. По първоначалните разчети на експертите цената на електричеството трябва да се
увеличи средно с 3,48 на сто в цялата страна. Анализът на цените на топлото показва поскъпване
средно с около 4,5 процента.

която секторът трябва да изготви заради поставянето на
бюрото под специален надзор от Брюксел. Тя ще се отрази индивидуално на всяка
от компаниите, обясни Велев:

"От 5 до 10% е един нормален ръст през годините, който ръст, разбира се, е повлияван от различни фактори. Няма някакви фактори, които
тази година да оказват по-сериозно въздействие освен въпросната презастрахователна
програма."

Вдигат цената Такса сградна инсталация
на хляба
Двама от най-големите производители на хляб
в Благоевградска област вдигнаха цената на хляба с 0,10 лв. В момента Атанас Гаргавелов и Крум
Геров продават белия хляб от 0,700 кг за 1,20 лв.
Типовият хляб също вече се купува по 1,10 лв.
Очаква се и другите хлебопроизводители да вдигнат цената.
Търговците обясняват, че поскъпването се дължи на предстоящото от 1 юли увеличение на тока. Не се изключва и ново поскъпване, след като
влязат в сила новите цени на електроенергията.
Последното увеличение на хлебните изделия
беше през месеците септември-октомври миналата година. Тогава цената на хляба скочи с 10-15%,
а от бранша обясниха, че се дължи на по-скъпата пшеница и повишаване цените на газа, дизеловото гориво и електричеството. От Националния
браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България заявиха, че единственият начин стойността
на насъщния да се задържи е да се въведе диференцирана ставка на ДДС за хляба от 5%. Въвеждането на тол таксите също води до оскъпяване
на всички стоки, в това число и тези от първа необходимост. Оттам дадоха за пример съседна Гърция, където ДДС-то на хляба е намалено от 24 на
13%, а от 2020 г. се очаква да стане 5%.

Тези избори бяха
процедура по смяна
на фасона на ГЕРБ.
Борисов взе партията си отново от Цветанов. Може би репликата на Цветанов,
че няма кой да го накаже, пречупи лидер
като Борисов.
Д-р Николай
Михайлов

кРАТКИ
ВЕСТИ

Ще скочи и "Гражданска отговорност"
Най-малко между пет и десет процента ще поскъпне
задължителната застраховка "Гражданска отговорност",
прогнозира Константин Велев – ръководител на една

бисер

Спасяват кораба
"Радецки"

Актуализират социалните помощи

Социалните помощи ще се актуализират с процента на средногодишната инфлация за съответната
година - това предвижда проект на
правителствено постановление за
промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Документът е достъпен за
обществено обсъждане. Проектът
предвижда промяна в размерите на
някои от видовете помощи, като те
са процент от гарантирания минимален доход от 75 лева на месец.
Това се прави заради приетите

Националният омбудсман Мая Манолова определи очакваното увеличение на цените на парното,
топлата вода и ел. енергията от 1 юли като необосновано. Тя заяви, че с решенията си Комисията за
енергийно и водно регулиране се превръща в основен генератор на инфлация в страната.
Манолова припомни, че последното увеличение
на парното беше през октомври миналата година,
когато цената му е достигнала най-високата си стойност. Оттогава цената на природния газ на между-
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Промените в Наредбата за топлоснабдяването са козметични.
Това мнение изрази
омбудсманът на България Мая Манолова
на дискусия по темата.
Промените в наредбата предвиждат всеки вход или блок с
един вход да определя размера на такса сградна инсталация.
Според изменения-

та тя трябва да варира между 20 и 40%.
Въз основа на какви
аргументи енергийното министерство е взело това решение, запита Мая Манолова.
Тя изтъкна, че хората
в един вход имат различни интереси.
Манолова смята, че
не са предприети мерки срещу кражбите на
топло и не са зало-

жени такива в измененията на наредбата.
Омбудсманът напомни, че съществува забрана за демонтиране
на радиаторите, което
се явява пречка и предизвиква недоволство
сред много граждани.
Промените в Наредбата за топлоснабдяването идват в навечерието на очаквано
решение на Върховния административен
съд за такса сградна
инсталация. Очаква се
това решение да бъде
окончателно.
Миналата година
тричленен състав на
Върховния административен съд отмени
такса сградна инсталация, но въпреки това
енергийното министерство обжалва това
решение.

Правителството отпуска половин милион за планов преглед
и ремонт на моторния
кораб "Радецки".
Теменужка
Петкова защити
поскъпването
на тока

Аргументите
на
КЕВР за вдигане цената на тока са напълно основателни и
не са свързани само с
българската реалност,
каза министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. Тя допълни, че когато се
коментира тази тема,
не бива да се забравя,
че освен всичко друго
стойността на въглеродните емисии се е
покачила рязко.
Данъците без промяна

Министър-председателят посочи, че
ГЕРБ няма да пипа
данъците, защото те
са най-добрата среда,
която може България
да си позволи.
Заплатите
в образованието
Средните брутни заплати във висшите училища са
над 1700 лв., заяви
министърът на образованието Красимир Вълчев.
Разликата между
най-високите и найниските заплати е 2,5
пъти, обясни министърът.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Излиза ли Молдова
от политическата
криза
В началото на този
месец в Молдова се
разрази остра политическа криза. Как се
стигна до нея? През
февруари се проведоха парламентарни
избори. Нито една от
партиите обаче не получи мнозинство, за
да създаде самостоятелно правителство.
Краен срок за сформирането му бе 7 юни,
след което президентът Игор Додон трябваше да разпусне парламента и да насрочи
нови избори за 6 септември. В продължение на три месеца работата на парламента
бе блокирана поради
невъзможност да се
избере председател,
както и управляваща
коалиция.
На 8 юни обаче получилата най-много
гласове на изборите
– Социалистическата
партия, и проевропейският опозиционен блок „Акум” ("Сега") се споразумяха за
създаване на общ кабинет, преди президентът да разпусне
парламента и на фона
на остра съпротива
от досегашните управляващи – Демократическата партия на
премиера Павел Филип и малката партия
„Шор”, които бойкотираха парламентарното заседание. Въпреки техния бойкот
парламентът събра
кворум. За председател бе избрана Зинаида Гречани – бивш
премиер на страната в периода 20082009 г. от Социалистическата партия, а за
премиер бе посочена
Майя Санду (на снимката) – икономист и
бивш министър на образованието от 2012
до 2015 г. За отбелязване е, че на заседанието на парламента
на 8 юни присъстват
президентът Игор Додон, руският посланик Олег Васнецов,
посланикът на САЩ
Дерек Хоган и ръководителят на делегацията на Европейския
съюз в страната Петър Михалко, които
приветстваха преодоляването на политическата безизходица
в страната.
Конституционният съд обаче в същия ден на свое за-

седание обяви за неконституционни решенията на парламента,
тъй като не бил спазен крайният срок от
24 ч. на 7 юни. Отстрани и Игор Додон
от президентския пост.
А и Демократическата партия, която досега управляваше, чийто лидер - олигархът
Владимир Плахотнюк,
ръководи страната от
2015 г., не искаше да се
откаже от властта. Така
се създаде двувластие,
което продължи около седмица. Социалистите заедно с „Акум”
разполагаха с 61 депутати от общо 101, което им позволява да
одобряват назначения
и да приемат закони.
Новоназначената министър-председателка
Майя Санду призова
самия олигарх да не се
съпротивлява на новата реалност и да гарантира мирно предаване
на властта.
На 14 юни правителството, сформирано от
Демократическата партия, подаде оставка. Така въпросът за двувластието в страната бе
решен в полза на новия кабинет, сформиран от социалистите и
блока „Акум”. Политици и бизнесмени, свързани с Демократичната партия, напуснаха
страната. Нейният лидер - олигархът Владимир Плахотнюк, също напусна и замина
при семейството си в
Швейцария.
На 15 юни на извънредно заседание, продължило не повече от
5 минути, Конституционният съд в Молдова
отмени всички свои решения, довели до двувластие и непризнаване на новото правителство. Така властта в
страната изцяло премина в ръцете на новия кабинет с премиер
Майя Санду.
Въпросът е колко издръжлива би могла да
бъде новата управленска коалиция.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Стигам до последните му изяви – наедрял,
остарял, но самоуверен. Господар на републиката! Докопа се почти до върха на Стълбата
на Смирненски. Не е шега работа да държиш в
ръцете си цялата власт.
Пардон, без президентската. Бизнесменът Иво
Прокопиев твърди, че
държавата е приватизирана, не казва от кого. Страх го е от поредни
прокурорски проверки,
съдебни дела, конфискации и прочее издевателства. Категоричен е:
4 млрд. лв. изчезват зад
граница ежегодно заедно със собствениците на
проспериращи доскоро
фирми, бягащи в чужбина. Не че ми е безкрайно симпатичен бившият съсобственик на „Каолин”, придобил комбината за жълти стотинки
и успял да го изтъргува
за 100 и кусур милиона
евро на немците. Въобще в душата
на електората е вселена
подозрителност и антипатия към богаташите. Гнети усещането,
че те са станали такива за
наша сметка
или поне основната част
от онези близо 1000 имена, изредени
в списъка на
преуспелите,
са много, ама
много съмнителни от криминална и морална гледна
точка…
Ако
има
нещо вярно
в твърденията на Прокопиев, то е, че
уж не сме монархия, а няма
важен въпрос,
който да не се решава
лично от Б. Борисов. Не
това е най-страшното, а
разделението на нацията на бедняци и олигарси и най-вече на свои и
чужди. Партията ГЕРБ е с
не повече от 70 хил. души. Реално опозицията
в лицето на столетницата ги бие по численост.
А като октопод са проникнали навсякъде – командват, често некомпетентно и грешно, но в
свой интерес. Затова буксуваме. Десетина процента са симпатизантите на управниците, трогнали се да отидат до урните на евроизборите.
Останалите 90 на сто не
одобряват управлението, апатични са и не вярват, че с бюлетини нещо
ще се промени. Не им
се нрави системата - не
конституционното определение за държавно устройство, а начи-

Общество

нът на функциониране.
Критикарите на социализма пропускат „дребната” подробност, че от
царство към република
преминахме с референдум. Може да е имало
на места нарушения при
провеждането му, но са
останали още живи съвременници на събитието. Масово и ентусиазирано, с огромно желание народът се е разделил с монархията. След
10 ноември 1989 г. към
нито един кардинален
проблем не е подходено така. Поне 80 на сто
бяхме против влизането в агресивния блок
НАТО, бомбардирал в
онзи момент безпричинно Белград.
Уж щях да пиша приповдигнато есеистично
слово за рождения ни
ден. А отново задълбах
в темата за несправедливостта на съвремието
ни. За разлика от доста
заблудени люде усетихме още в началото, че
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нистри. Странното е,
че един става премиер
след пожари и разрушения, а друг – с обещания за възмездие, но
не го наказва. Истината
е, че безпогрешно разбрахме журналистическия си дълг – да казваме на поколението съзидатели, поставили на
достойното 27-о място
сред държавите на планетата прекрасната ни
родина по брутен вътрешен продукт на глава от населението, че ще
бъде пожертвано. Страхуващите се за хляба си
колеги в по-голямата
част показваха събитията както е удобно на
победителите, премълчавайки вероломството
им. Ние, първият екип,
вече бяхме пометени от
синята метла. Зависехме
единствено от читателите. А те трябваше да
знаят онова, което властта се опитва да скрие –
че ще бъдем най-бедните в Европа. Земята, смя-

е оцелявал „Пенсионери”. Злосторници запалиха редакцията – седесарската злоба нямаше
граници. Неизвестният
извършител естествено
не бе открит. Кошмарни
бяха и ревизиите. След
безкрайно ровичкане в
счетоводните документи зададох директен въпрос: докога ще ни тормозите? Нямаме складова наличност, придобити активи, международна търговска дейност,
тайни банкови сметки. Оборотите са прозрачни. По-възрастната от данъчните посочи
с пръст нагоре: „Разпоредено е?!” Споделяме
главоболията си заради онези, дето се чудят
защо сме на 107-о място по свобода на словото, след като преди десет години сме били на
37-мо заедно с Франция.
Ами заради това – Елена Йончева го нарича
бухалка, Иво Прокопиев – прокурорско своеволие, а президентът Румен
Радев – опасност от автокрация…
Стигнах и до
тана за късче нашия колектив. Снимот рая, пло- ките ни не са много и
дородна, с ра- обикновено са по поботлив и гос- вод: освещаване на ретоприемен на- дакцията, отбелязване
род, постепен- на юбилеи, теглене на
но ще се пре- печелившите в томбовръща в мес- ли и дори заседание на
топребивава- редколегията. Заслугане на бързо та е на доайена - опеумираща на- ратора-фотограф Диция, топяща се митър Бебенов. А млаот емиграция, дият Юрий Стоянов ни
мизерия, ха- е щракнал строени на
ос, корупция, дневна светлина. За съпечалбарство жаление някои от колев здравеопаз- гите вече не са сред нас
ването. Ще бъ- по възрастови, здраводем донор на словни и трагични примлада кръв и чини. Няма ги на страумове за прех- ниците на изданието и
валения алчен доста от прекрасните ни
постоянни автори. Но да
Запад…
Не ни се прогоним тъгата! Живиразминаха не- те сме на поста си. Вреприятностите. мето лети неудържимо.
Накрая си позволяНаложи се да се произвеждаме в провинция- вам да изкажа благодарта. Благодарни сме на ност на пчеличките, кодиректора на врачан- ито списват и обработската печатница „По- ват материалите. Криси,
липринт” Петър Генов, Наталия, Марги, Уля, Сокойто не се уплаши. На ня, Албена, Ели, Надето,
натиска от тогавашни- Цецо, Иван. Добри думи
те му шефове да спре дължим на нещатния и
да ни печата отговаря- изключително отговоше, че няма как, понеже рен и даровит сътрудсме предплатили за по- ник Иво Ангелов, както
ловин година напред и и на онези, които не ни
не може да ни върне па- забравят – гостуват на
рите. То си беше и така, страниците в делник и
за което дълбок поклон празник и в този брой
на абонатите – с тяхна- са заедно с нас и читата помощ многократно телите.
Догодина, когато навлезем в тридесетте,
хвалбите ще са повече от споделените проблеми. Няма да пропусна да подчертая ролята и
на абонатите. Те са нашата гордост и опора.
Успехът на „Пенсионери”, силата, с която той
преминава през превратностите на прехода,
са благодарение на тяхното доверие и обич.
Да са живи и здрави още дълги години и да правят необходимото редиците ни да се множат!
Те знаят как.
Да ни е честит 29-ият рожден ден!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Времето лети…

нещата не тръгват добре. Консултациите на
пръкналата се от нищото „демократична” опозиция в американското посолство преди заседанията на Кръглата
маса хич не ни се нравеха, нито запалването
на Партийния дом, взривеният мавзолей на Георги Димитров. Да не
продължаваме с приватизациите за левче, с
ликвидационните съвети и прочее.
Направихме
своя
„Пенсионери” лилав.
Символиката на цветовете бе от особено значение. Помним левскарската агитка при громенето на парламента
през 1996-1997 г. Иван
Костов подскачаше като маймуна в такт със
скандирането „Кой не
скача, е червен!”. Около него същото правеха и бъдещите му ми-
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Мъдри сте, „Пенсионери”!
Скъпи приятели, уважаема редакция, честит рожден ден! Ние
сме семейство ива, калин, Марио и никол николови от с. Подем, обл. Плевен.
Щастливи сме да споделим
своите комплименти към любимия вестник. Да, младо семейство
сме, но благодарение на
в а с
с м е
о т личн о
информирани, защото нам и р а м е
време и за любимото си четиво.
Ние сме годишни абонати на
вестника и всяка сряда, когато се
върнем от работа, го взимаме от
пощенската кутия и започва голямото и любопитно прелистване. Знаете ли, нищо не липсва в

изданието, то наистина е четиво
за всички възрасти и всеки от семейството ни намира по нещичко за себе си - актуални новини,
интересни интервюта, история,
фолклор, кръстословици и судоку, рецепти, споделени човешки
съдби. И това ако не
е благодат, здраве му кажи! Да
си на 29 е
страхотно: голям си,
за да
бъдеш
отговорен,
мъдър
си, за да
взимаш
правилните решения,
силен си, за да
работиш усилено, обичащ си, за да имаш сплотено семейство!
Ние сме част от него и сме горди с това, че имаме привилегията да ви се наслаждаваме, да ви
четем и обичаме!

ЗАЩо СЪм АБонАт

четем го с
удоволствие
Какво е вестник „Пенсионери”, без да е в
ръцете на всеки пенсионер в дома му! Не е
късно да го имате, да се абонирате! Абонаментът продължава!
Ние сме абонати и го четем с удоволствие!
Маргарита Таргова, сП-2004, варна
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на читателя

аскоро в ямболското село Бояново бе организирана среща на ученици от основното училище набор 1947 г. От
четиридесет и двама
души от преди шестдесет години успяха да
се съберат десетина съученици, дошли от различни краища на страната. Някои се разпознаха от пръв поглед, на други им беше нужно време да се
досетят кой кой е, но
пък прегръдките и целувките след това бяха
много сърдечни и трогателни! Когато емоциите позатихнаха, всички единодушно решиха
най-напред да отидем
на неделната църковна
служба и се отправихме
към църквата. Свещеникът беше приятно изненадан от груповото
посещение и с вълнение ни отправи благословията си. След службата поехме към училището, което въпреки неделния ден беше
отворено заради гостите. Влезли в класна-

5

Отново пред
черната дъска

Преди 60 години...

...и сега
та си стая, насядахме то си, след което разпо чиновете си и се говорите продължиха
отдадохме на споме- на обяд в ресторанта.
ни. Залепихме на черНакрая, след като си
ната дъска снимки на направихме снимки за
класа отпреди шест- спомен и си разменихдесет и повече го- ме телефони, имейли и
дини, разказвахме си адреси, всички израслучки, спомнихме си зихме благодарност на
за учителите и съуче- съученичката си - органиците, неуспели да низаторка на срещата,
присъстват на среща- Станка Тодорова с пота. Почетохме паметта желание след две-три
на четирима души, ко- години да се срещнем
ито вече не са между отново в родното си
живите. После всеки село.
разказа нещо за сеюлияна Донева,
бе си, за семействоямбол

На сëадка раздóмка в с. Äряново

Р

росица и майка й Фанка

осица Павлова е чевръста родопчанка, която с умела
ръка ръководи смесен
магазин в село Дряново,
община Лъки, Пловдивско. Тук къщите са накацали една над друга, сякаш изсипани от стръмнината на върха Могила, където е и свещеното
място Герге, почитано
много от местните хора.
Росица поднася пъргаво
и с усмивка кафе или чай
на десетината баби, дошли да се видят. Тяхната сбирка е традиционна - всяка сутрин към 7
часа, щом Росица отвори магазина, те са тук.
Eдна от тях носи от дома още топла погача, ша-

рена сол или друг местен специалитет, които
жените похапват и дълго си приказват. Редуват
се в носенето на питката. Говорът им е красив,
напевен, родопски, някои думи са си техни никой, дошъл отдалече,
не ги знае и се опитва да
ги разбере. Ако не може,
ги пита. Росица им е нещо като домакин, бабите
са насядали около дълга маса, приказките им
са благи като сложеното на масата. На края е
седнала майката на Росица - Фанка Ушева. Тя
е на 77 г., много приказлива, сърдечна и симпатична жена. Разказва
ми как някога работела

в ТКЗС-то, копаели, са- внучета и три правнуче- та. А баба Фанка, освен производство на местдели картофи, събира- та. Росица е една от дъ- че ги нагостява, сяда да ната кооперация. Бил
ли сено. Когато тръгвали щерите й, самата тя ве- им разказва някогашни много вкусен и натурасутрин с колите към ни- че е баба на две внучета истории, когато у дома лен, снабдяват дори мавите, докато работели и - от сина и от дъщерята. били пет деца, но винаги газини в Пловдив с некато се връщали, все пе- Затова баба Фанка е бо- намирали повод да по- го. Тук, в селото, има чеели. Вечер се събирали гата с три правнучета от пеят и да се повеселят.
тири магазина, продълПриказките на въз- жава тя. Всички хора са
на седенки – нямало ра- двете си дъщери, всички
растните жени ня- задружни – общи са им
дио или телевимат край - от разка- празниците и делницизор. Те били тяхзи за пелените на те, веселят се, продълната забава –
бебетата – техни- жават да пеят и да обтогава пак пеете деца някога, до менят информация за
ли, но и шиели,
препаските, торби- всичко случващо се в
плетели, тъчели
те, месалите, кър- техния живот. Днес в
красиви родоппите и чергите, ки- Дряново, в самата паски тъкани. Едтениците и везани- зва на Родопа планина,
на от друга захте на ръка терли- са останали предимно
ващали модела
ци – кое как става, възрастни хора. Но жии ставали чудни
какви шарки са най- вотът им е спокоен сред
платна, пъстри
красиви – нещо ка- тишината на боровете,
чорапи, извезато консултация в чистия въздух, хубавани терлици, измодно ателие. Но та храна, в очакване декусни гривни и
и за градината, за цата им да ги навестят,
гердани. И днес,
планината и за хо- защото те са по градокато се съберат,
рата. В този момент вете.
всяка от тях си
е сложила по извезани от Фанка родопски терлици дойде хлябът в маМъдростта им подгазина. Всяка баба сказва, че рано или
някакъв накит,
който сама е оплела. Не посреща у дома с богата си взе в характерните късно красотата наокогубят чувството си да са трапеза, наредена с ха- шарени родопски тор- ло непременно ще въркрасиво натъкмени и рактерните тукашни го- би по два и потеглиха не младите към родниподредени както някога зби – качамак, трахана, към домовете си. Роси- те им места.
на младини. Фанка раз- марудници, клин – все ца ми разказва, че той е Дора алексанДрова
казва надълго за двете вкусотии, които ги няма
страницата подготви соня вълкова
си дъщери, за четирите никъде другаде по све-

2

6

Писмата
Велин Яворски,
журналист

Прекрасно е, когато човек
има хубави спомени за отминалите дни. Още по-добре е, когато в тях намира място съпреживяното с колегите от в. „Пенсионери”. Някой ще каже, че това сравнение е леко претенциозно. Днес, когато вече името ми
не е в редакционното каре, бих
искал да споделя нещо важно за
това издание. То е седмичник,
който сам се издържа, без държавна или друга финансова подкрепа, не крие името на издателя си. Зад него стоят имената
на колегите и приятелите му.
Силата на един вестник е в неговия екип. И още нещо: няма как и
не може да се отрече, че в. „Пенсионери“ е трибуна, при това
обществена, която не пести
от истината на деня.
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Споделете с нас

Честита Тъжа, че нямам внучета!
годишнина,
колеги!
Радости и болки. Има такава рубрика. Известно време
я водих. Трудна работа, честно казано, въпреки че животът
на всеки от нас е изпълнен както с хубаво, така и с лошо. Но в
рамките на тридесетина реда
трябваше да представя нечия
житейска съдба с проблемите й.
Още нещо няма да забравя
от работата си във вестника. Очакването на пощальона.
Отначало се питах: „Защо пишат толкова много хората?”
С течение на времето разбрах
отговора. Читателите търсеха някого, с когото да споделят и преживелиците, и болките, и надеждите си. Именно читателите са богатството на
вестника и преимуществото
му пред останалите от вестникарската сергия. Вярвам, че
„Пенсионери“ ще продължи да
бъде на върха. Читателите в
крайна сметка имат думата!
Честита годишнина, колеги!

Здравейте, приятели и
читатели на любимия ми
вестник. Тежи ми много
сериозен проблем и понеже виждам, че на вашите страници хората споделят тегобите си,
реших и аз
да разкажа
моята.
Дъщеря
ми е на 41
години. Все
още млада, много
добре изглеждаща,
с хубава
професия
– работи в
престижна
телевизия.
Но болката ми е, че
все още няма приятел,
с когото да
се обвърже
и да създадат семейство. Тя е образована,
добре запозната със съвременната култура и има

много приятели, с които
често се събират и, така да
се каже, гуляят - посещават концерти, театри, събирания всякакви.
Често се прибира по

малките часове, е, после
отива свежа на работа и
добре се развива там. И

от всичките тези многобройни приятели през годините тя не можа да намери човек, с когото да
свие семейно гнездо! Има
връзки ту с един, ту с друг,
но впоследствие се оказва, че и те не желаят да
се обвързват сериозно.
Ей така им минава животът. Тя твърди, че над 80
процента от колегите й в
работата живеят по този
начин!
Не мога да разбера
днешните млади хора –
нима освен сладкия живот и кариерата нямат
друга цел – създаването
на поколение? Не ги ли
интересува какво ще оставят след себе си? Аз така тъжа за внучета! Но дъщеря ми само се усмихва
и махва с ръка – има време! А това не е вярно – то
тече неумолимо и много
скоро идва старостта! Как
да й помогна, споделете,
ако и някой от вас има подобен случай, който да е
решил.
Станка Стоянова,
Варна

Съветите на Слава Севрюкова
Продължение от бр. 24
„И друго – човек е
не само туй, до което
се домогва, а най-вече
онова, което му липсва. И от което се лишава в името на нещо
по-висше. Затова толкова се цени постигнатото с много, много труд. И още, помислете: с какво богатите
на притежание превъзхождат богатите на
желание? Изгубеният
покрив над главите не
ни ли приближава до
звездите?”
„Събитията в живота
никога не са
лоши. Лош
е начинът,
по който ги
възприемаме. Родителите бъркат, ужасно
бъркат, когато волно
или неволно манипулират рожбите си.”
„Човекът
е като татула. Зависи как гледаш на него
– може да
се превърне в унищожителен
яд, може и
в целебно
биле… Не
е изключе-

но страданието, което приемаме за отрова на живота, в умерени количества да е
нашият цяр…”
„Какво ли не прави
от нас животът, това
сиамство от радости
и скърби… И знаете
ли що – най-важно е
човек сам себе си да
разбере. Другото, другото е суета.”
„Чуйте… Не красотата - доброто у човека ще спаси света. Има
ли нещо по-обаятелно

на тази Земя от него?”
„Бъдете
искрени,
честни! Бъдете в този свят, но не от този
свят…”
„Няма утъпкана пътека към Бога. Той е
Състрадание и Любов.
В нас и с нас ще е, ако
сме съхранили Човечността. Плодовете на
доброто, което сме сторили, тогава никога не
ще ни се отнемат. Никога, никога. Ни в това съществувание, ни
в следващо. Но ако пътят ни тръгва
от сърцето, да
не се надяваме да е равен и
спокоен…”
„Помнете,
всяка минута,
всяка секунда
от онова, което трябва да
премине през
човешката душа на Земята,
са строго предопределени. Упованието във Висшата сила ни помага да понесем и най-тежки изпитания с
лекота. Трябва да живеем
със съзнанието: дори когато губим, печелим… един
урок. Имаме
ли благородна
цел, работим
ли ден и нощ

за нея, заслужим ли
я, ще ни се даде.”
„Днешният ден –
това е всичко, което
имаме. За днес…“
„За да се разкрият границите на възможното, трябва да
се премине през невъзможното.“
„Потребни са огромни усилия да устоим
вярата и задържим
постигнатото. Едва
тогава то ще разцъфти. Ще ни дари прекрасни плодове. Ако не
сега, занапред.”
„Колкото по-здраво
сме стъпили на земята,
толкова по-далеч сме
от звездите.”
„Ако щастието и
нещастието изграждат пътя, Мъдростта е
крайната цел. Доброта
и Любов я осветяват!
Празник е денят, в който сме добри.“
„Човек не може да
бъде сам – дори в самоналожено заточение. Висшите духовни
същества и тогава ни
подкрепят. Не се бойте от самотата – Мойсей, Исус и Мохамед са
намерили Бога в пустинята…“
„От каналите, трасиращи Космоса, узнавам
онова, което ме интересува. Мисията ми на
Земята е да докажа, че
едно обикновено човешко същество може
по духовен път да общува с пулсиращата и

разумна Вселена.“
„От една майка – две
деца. И двете различни. Помислете какво на
тоя свят, при отсъствие
на духовно просветление, облагородява повече от многообразните изпитания? Не си въобразявайте, че сте рожба единствено на порива любов на вашите
родители. Създала ви
е мъдростта на Вселенския разум.”
„На Земята никой няма право да бъде наречен учител. Ако човек е
учен, той би могъл само
да напътства. Единственият учител на всички
е Космическият разум.
Вярвам, че той наистина е справедлив.”
„Нас ни свързва животът. После – Отвъдното. Е, и там с духовно
най-близките сме заедно. Душите и в Отвъдното мислят, следователно съществуват.”
„У Духа в Отвъдно-

то се съхраняват найсветли мисли и чувства от последните му земни проявления. Телесната сетивност ориентира
душите при тяхната
еволюция. Непреходният Дух разполага
с абсолютно безпогрешни вътрешни сетива. Мнозина са убедени – живее се само
веднъж. Открехнат ли
се небесата, с почуда
съзнават – животът
не спира. С поредното ново раждане нищо не се губи в бездната на Необята.”
„Човешкият род,
затънал в консуматорство, би се превърнал в завод за отпадъци.”
Източник:
„Зеница към Вселената. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев
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В Трявна историята е
оставила да живее отколешният възрожденски
дух. Тук сякаш от приказките е пресъздадено
миналото в резбовани
разкази,

изографисани образци от тревненските
майстори марангози по
стария градеж на възрожденска Трявна.
Спокойно и тихо
градче, то приканва гостите да се разходят по
улицата на занаятите,
където могат да се видят майстори, изработващи своите уникални
предмети. И как иначе
– оттук е тръгнал майстор Кольо Фичето, за да
поеме по цяло Българско и да построи своите
ненадминати и до днес
четири моста, 12 черкви, да изографиса много от тях и още много
други. Строил майсторът наред с църквите и
джамии, но навсякъде
оставил вълшебството
на ръцете си в тях. Споменат е в класическото
произведение „Пътуване из България” на големя пътешественик, австроунгареца Феликс Каниц, който пише, че способността на този майстор да изгражда мостове и начинът на противостоенето на водата
трябва да се изучават
във всички технически
училища. Възкликвал и
се чудел още какво би
станало с този високо
надарен народ, ако на
Балканите имаше поне
едно от техническите
училища на Италия.
Пътешественикът
сравнил и нарекъл Трявна Българския Нюрнберг по подобие на немския град заради мнооБреди и оБиЧАи

гото занаяти тук. Старата част на града е обявена за архитектурен
резерват. Някога тук са
се чували сечивата на
майстори куюмджии, резбари,
зог-

р а фи, зи-

майстор
Димитър
резбовал пролетно
слънце,
младият Иван
– есенно. Състезанието спечелило слънцето
на стария, но и младият
бил признат за майстор
от задругата на майсторите в града. Страхотни
дърворезби очароват
от тавана на Даскаловата къща. За да станеш
някога майстор, трябвало 30-годишен труд в тази област и признание-

ва било срещу задължението да охраняват проходите през планината.
Истинският разцвет тук
настъпва по време на
Възраждането, когато
Трявна става голям занаятчийски и търговски
център. Някои от иконите и дърворезбите, независимо от сюжета, мо-

това в Трявна разказват
експонатите в Даскаловата къща, 160-те хронологично подредени
икони в Музея на иконите, разположен горе,
в параклиса над града, построен от царица Йоана през миналия
век. Тя организирала и
субсидирала санатори-

Вестник, който се развива

Да си пенсионер е привилегия на съдбата. Не всеки успява да го стигне, а да пишеш за пенсионерите, е двойна привилегия и отговорност. Страниците на вестник „Пенсионери“ ми дават тази възможност вече повече от десетилетие. Остарявах и аз с него, променях се, пенсионирах се. И животът продължава на друга скорост, друго ниво
на активност, с други емоции. Но продължавам с
радост пиша за тях, с нетърпение споделям онова, което съм видяла, посетила, разбрала и разказала за хората, стигнали пенсионната възраст.
И не само за тях.
През последните години вестникът разчупи
предишните си рамки и отвори страниците си
за нови хоризонти за света, живота на млади и
дари, розовари, копринари, заради което Феликс Каниц нарекъл града така. Първите самородни архитекти строели масивни
възрожденски къщи,
църкви, училища, а резбарите украсявали отвътре олтари и тавани
в дърворезбовано великолепие. Дворовете преливали от цветни градини, създавали
уют, настроение и вдъхновение на хората. Цялото това възрожденско богатство днес е
събрано в музейна експозиция в Даскаловата
къща, където още греят онези две слънца на
двамата майстори – стария и младия, хванали
се на облог чие слънце
ще свети по-силно, ярко и красиво. Работили, майсторили дълго,
без да поглеждат какво
прави другият. Старият

то на старите майстори. Единственият, който
е получил твърде млад
тази титла, бил Уста Кольо Фичето.
През ХІІ в., когато възникнал градът, единият
от братята Асеневци Калоян, пренесъл мощите на светеца Михаил Воин Български. Те
останали да преспят
тук, а на същото място
по-късно бил издигнат
храм Божи – „Св. архангели Михаил и Гавраил”, съграден през 1820
г. Около него се заселили други българи. Старата черква помни голямото кърждалийско
нашествие през 1798 г.,
когато в нея служели 40
попове.
По време на турското робство жителите му
били облагодетелствани, което много е помогнало да се развие
градът и занаятите. То-

ÏÅÒÐÎÂÄÅÍ

На 29 и 30 юни православната църква почита паметта на братята Петър и Павел, служили приживе като Христови апостоли. На Петровден приключват Петровите пости.
Според народните вярвания Христовите апостоли са не само братя, но и близнаци. Свети Петър бил удостоен с висока
длъжност да пази портите на рая, преценявайки дали да пусне душата на човек в него или да го отпрати към ада. Празникът се
свързва с жътвата, първите ябълки, младите животни и веселите петровски събори.

възрастни, за всички останали. Страниците са
по-живи, по-пълнокръвни, по-интересни, такъв,
какъвто е животът около нас. Продължава да се
освобождава и от автоцензурата, която ограничава мирогледа, свободата на мисълта, приемането на новите понятия и представи за променящия се динамичен живот. Един вестник в непрекъснато развитие е голямо предизвикателство
за колеги и за читатели. Защото будните читатели на възраст продължават да се променят и
животът променя вестника. С обич, грижа и внимание към възрастните хора.
Пожелавам му да празнува още
много рождени дни и да продължава да се развива!

гат да се вземат
за творение
на италиански майстори. Основател
на тази
школа е
папа Витан Койов, съз- дал иконостаса в църквата „Св. архангели Михаил и Гавраил”, и от синовете му.
По онова време е имало
само килийни училища,
нямало къде да се учат
занаятите. Умението в
майсторлъка се предавало от баща на син, за
да се запази тайната на
занаята. И до ден днешен не могат да се разгадаят силата и трайността на цветовете, с
които са изографисани иконите. Те блестят
с красотата и неповторимото си обаяние вече втори век. За всичко

ум за туберкулозно болни деца. За всички тези природни и културни
богатства на града знае
минаващата през града
река Дряновска.
Мостът със статуите
на четирите основни занаята: зидар, художник,
дърворезбар и иконописец, посреща и изпраща гостите на града. На
един от мостовете е и часовниковата кула, един
от символите на града,
която все още отмерва
точно времето. В центъра е старото училище с
изложбата на теглилки.

Две седмици преди Петровден се пости, а
блажни ястия се позволяват след края на
светата литургия. В православния календар св. Петър е отбелязван като върховен
апостол, тъй като е по-могъщ и олицетворява доброто начало, поради което
Петровден се приема за по-голям празник
от Павловден. По стара българска традиция на този ден във всеки дом се коли
курбан от най-младото петровско пиле в
името на светеца. На трапезата се подрежда и традиционният за празника бял
мъж или кутмач - характерно ястие, приготвено от бито прясно сирене. Домакинята приготвя още празнична погача, баница с масло и сирене и тиквеник, ястия с

Трявна е родно място и на забележителни
българи – Пенчо Славейков, баща му Петко
Славейков, живял тук,
в днешния дом музей с
битова и документална
експозиция. През май в
тяхна чест се организират Славейковите празници. Дядо Славейков
е бил в Учредителното събрание в Търново, министър, депутат,
участвал е в църковните борби, присъствал е
на църковния събор в
Истанбул. Най-голямата
му заслуга е в литературата, като се е борил за
създаване на чист говорим български език, изчистен от всякакви турски и руски влияния. Започва с хумористично-

то списание „Гайда”, после с по-сериозен вестник - „Македония”, издава много списания и
книжки за жени и деца.
Неговият син Пенчо Славейков, роден в
Трявна, е западен възпитаник, завършил литература и философия в
Лайпциг, бил е директор
на Народния театър и на
Народната библиотека.
Той също работи върху
новия литературен български език, но за разлика от баща си Пенчо се
стреми да внесе хармония, финес, изящество.
Дарина ненова

пилешко месо. В църквата се носят ябълки петровки, за да се осветят и след това се раздават за здраве.
Обредите и ритуалите, които са се
запазили и до днес, се извършват за предпазване от пожари, градушки и гръмотевици. И докато св. Петър позволявал
на земеделците да работят на полето,
св. Павел не разрешавал да се извършва
никаква земеделска дейност и бил готов
да изпрати огън от небето, за да накаже
всеки, дръзнал да наруши категоричната
му забрана. Затова на Павловден, за да не
пламнат снопите, освен че не се работи,
не трябва да се пали огън в огнището или
пък да се пече хляб.
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Глас, дарен от Бога
Янка Рупкина е родена в с. Богданово, Бургаско, през 1938 г. В семейство й винаги се е пеело. Запява народни песни от малка и на 22 години печели първа награда от събора-надпяване в с. Граматиково. От 1960 г. в продължение на 30 години е солистка на Ансамбъла за народни песни на БНР. Янка издирва и записва
стотици оригинални песни от Странджанския край за БНР и „Балкантон”, снима
и много филми за БНТ. Осъществява модерни фолклорни проекти с трио „Спешен случай”, с композитора Димитър Пенев и с кавалджията Теодосий Спасов.
Нейната песен „Калиманку Денку” в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си
в поредицата албуми на „Мистерията на българските гласове”. Световната
си известност тя дължи на своя изключителен глас и на работата си с вокално
трио „Българка”. Самостоятелно и с триото осъществява съвместни проекти със световноизвестни музиканти като Кейт Буш, Крис де Бърг, Джордж Харисън, Линда Ронстад и „Трансглобал Ъндърграунд”.
За изключителното си вокално майсторство е удостоена с високото държавно отличие орден „Кирил и Методий”.
Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 г. На този ден
група български музикални изпълнители, между които Янка Рупкина, Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов, фолклорен ансамбъл „Аура”, трябва да
заминат за Алжир. Силен страничен вятър и повреда в самолета обаче предизвикват инцидента, при който Паша Христова загива. Рупкина остава жива, но
е с изгаряния по ръцете.

От стр. 1
Когато запееше,
я слушах, но особено внимание не обръщах. Един ден ме
е чула да си тананикам, докато съм се
занимавала с нещо
из двора. Извика ме
при нея и ми каза:
„Янко, баба, трябва
да започнем да учим
песни, искаш ли?”
Отговорих й, че не
желая, защото повече ми се играе и щурее с другите деца и
време за песни нямам. Хукнах аз по игри, но не мина много време, когато ме
хвана за ръка, сложи
ме в скута си и здраво ме стегна с краката си. Каза ми: „Янко, само слушай. За
5 минути, не повече,
и ще те пусна да отидеш при другарчетата си”. Изпя ми едно
куплетче от бавната
и трудна песен „Богдан” и ме пусна да
тичам. Мина седмица, а тя повече по този въпрос не ме закачи. Викам й: „Бабо,
уж искаше да ме правиш певица, но нещо
ме изостави”. Отвърна ми: „Насила няма
да те карам”, но аз
проявих желание и
всеки ден по малко
сядахме и си попейвахме. Започнах да
я моля да ми казва
текстовете на песните, да ходя на хорото
на мегдана, отпусках
се, опознавах, любопитствах...
- Първото ви излизане на сцена кога се случи? И него
ли така добре си
спомняте?
- Разбира се! Бях
на 6 годинки, когато излязох на сцената в моето село.
Покачиха ме на една маса пред училището, спомням си, че

имаше сбор. Изпях песен, която с днешна дата все още не съм записала, за един убит фронтовак на име Петко. Неговата майка беше облечена в черно от главата до петите. Дойде жената и застана до мен и
ми каза: „Янка, ще станеш, бабо, голяма певица, пожелавам ти го от
сърце!” Започнах да пея
по войнишките застави,
по околийски и окръжни надпявания.
Знаете ли, щастлива
певица и жена съм. Музиката има лечебна сила, тя подсилва духа, зарежда с хубава енергия
и емоции. Гласа си пазя с много пеене. Борис
Христов казваше: „Една
брадва колкото я сечеш,
тя по-остра става, не се
изхабява”.
- Кое отличие във
впечатляващата ви кариера бихте определила като най-голямо?
- Много награди съм
получила. Първото ми
отличие бе през 1967
година, бях на фестивал в Тунис, в град Картаген получих първата
си и най-голяма награда - златен медал. След
тази се заредиха и другите ми награди - и от
чужбините, и от България. Тук получих наградата „Кирил и Методий”.
Получих признание и от
Министерството на културата. Благодарна съм
на всички!
Зарадвах се и когато
Ансамбълът за народни
песни към БНР, бившата „Мистерията на българските гласове” (не
сегашната), в която бях
40 години солистка и хористка, получи „Грами”,
първото за България.
- Освен за огромната аудитория от ценители на фолклора, за
кого другиго обичате
да пеете, г-жо Рупкина?
- Много хора се на-

слаждават на гласа ми
Българския дух може видях и чух, че там се пе- и млади, и възрастни. да го съхрани обедине- ят странджански песни.
Когато реших да стана нието. Когато си разе- След „Калиманку Денку,
певица, подкрепа ми динен, нищо не можеш мари хубава” - тази гооказаха родителите ми, да направиш. Но лошо- ляма красива песен, наусестрите, брат ми, после то е, че ние, българи- чих и много други страни съпругът ми (който бе- те, като направим не- джански, които продълше спортист, сега е горд що хубаво, искаме да го жавам да пея с удоволстсъпруг, баща, дядо, при- развалим. Аз съм има- вие.
ятел, личност блага, той ла много несгоди в ра- Срещали сте се с гоми даде пълна свобода, ботата си, но съм за- леми личности, ваши
незапесни
м е звучат
нима
и във
подфилми.
креАдмип а ) ,
рации!
синът
- Да,
м и ,
гласът
внуми нач е пример
тата,
з в у сначи във
ха ми,
филм с
съсехолидите.
вудскаДа ви
та аккажа,
триса
на цял
Анджесвят
л и н а
толДжоли,
кова
към самного
ундтрапях,
ка
на
но на
„Лара
моиКрофт”.
В компанията на популярната си колежка
те роИзпраСветла Караджова
дитетихме
ли твърде малко попях... пазвала спокойствие. дори съобщение на АнКогато гостувам в ра- Освен певица вие джелина, а тя отговори,
дио или телевизия, ста- сте и дипломирана ме- че желае да се срещнем.
вам в 4 часа сутринта, дицинска сестра. ПоИначе с вокално трио
за да съм в кондиция в магат ли ви в ежедне- „Българка” и група „Бал7, защото знам, че ще ме вието тези умения?
кана”, в която свиреха
накарат да пея на живо,
- Да, във всичко ми най-добрите народни
което не е лесно да пра- помага тази професия. инструменталисти, обивиш рано сутрин. Спом- Завърших и психология. колихме света. Незабраням си как веднъж бях Помогнала съм на много вим остава за мен конвъв Франция, беше към хора на улицата. Спаси- цертът ни в лондонска5 сутринта и нямаше къ- ла съм и няколко човешде да се разпея толкова ки живота дори.
рано в хотела. Слязох в
- Най-известната
едно мазе и там се раз- ви песен „Калиманку
пях, след това отидох за Денку” от Странджа
интервюто. Много хора ли произхожда?
ми се радват, а това ме
- Тази песен ми я дарадва и мен. Особено де братовчед на моя съкогато ме срещнат на пруг - Стою Стоев от сеулицата, обичам да съм ло Габър. Първо започсред хората, в трамва- нах с тракийски песни. В
ите, в автобуса. Потуп- нашето село, макар да е
ват ме по рамото, изказ- в центъра на Странджа,
ват хвалебствия, радват незнайно защо пеехме
ми се, ако не бързам, тракийски песни. След
си говорим, обсъждаме като се омъжих за Геор- та „Роял фестивал хол” здравни въпроси.
ги Рупкин от село Габър, от Калифорния пристиг-

на Джордж Харисън с
приятели. Това беше
вълнуваща среща един „бийтълс” да дойде да слуша български
песни. С Харисън се
познаваме, в неговия
голям и красив дом
лично от него получих подарък - грамофонна плоча с негова
музика, изработена за
мен с негов автограф.
Сред 100-те гости музиканти на тази вечеря беше и Ерик Клептън. Прекрасна вечер,
сред прекрасни хора.
„Калиманку Денку”
пък е звучала на сватбата на певеца Дейвид Бауи, пуснал е мен
вместо Менделсон, когато се е женил за съпругата си. Малко преди да почине, пак е
пуснал моята песен и
на сребърната си сватба. Чух се с него тогава, тъжно е, че рано си
отиде.
- На каквато и да е
възраст, човек трябва да мечтае. Пожелайте си нещо, г-жо
Рупкина!
- Чувствам се прекрасно! Благодаря на
Бог за всичко! За дългия си творчески път
искам да благодаря
на моята публика, която много ме подкрепя, от сърце съм й признателна! Благодаря и
за доверието там, където журирам, където съм председател
по конкурси, събори,
надпявания. На себе
си, семейството ми и
на читателите на вестника пожелавам здраве, радост, късмет, кураж и търпение. Ние,
българите, сме търпеливи хора и смятам,
че ще оцелеем, за да
я има България, нашата родина!
Г-н Ангелов, желая
на вас и на екипа на
вестник „Пенсионери”
здраве - когато човек
го има, той има всичко! Честит 29-и рожден
ден на вестника! Бъдете усмихнати, дръжте
се ръка за ръка и служете все така достойно, вярно и честно на
многобройните си читатели!

Въпросите зададе
Ивайло ИЛИЕВ

26.VI. - 2.VII.2019 г.

П

реди 83 години
на бял свят излиза романът на
Маргарет Мичъл "Отнесени от вихъра". Авторката му няма друга книга, но затова пък
единствената, която
написва, печели "Пулицър" и е обявена за
романа на всички времена. Има нещо мистично в живота и края
на тази жена, която живее като вихър и умира, пометена от такси,
на няколко пресечки
от дома си.
Маргарет Мичъл
се е родила на 8 ноември 1900 г. в сърцето на американския
Юг – Атланта. Бракът
на родителите й бил
необикновено здрав.
Баща й, Юджин Мичъл, преуспяващ адвокат, се отличавал с
мек характер и склонност към тихи занимания. Затова пък майка
й, Мей Бел Мичъл, по
баща Стивънс, колоритна, темпераментна, с огнени коси и
ръст 180 см, била активна привърженичка
на феминизма. Маргарет растяла изключително непокорна. Когато се върнала след
първия учебен ден,
казала, че повече няма да ходи на училище, защото ненавижда
аритметиката. Майка
й, която кипвала бързо и не търпяла възражения, я шляпнала
с четката за коса, но

Женски
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свят

Îтнесена от виõъра
не успяла да я пречупи.
Тогава й обяснила като
на възрастна, че за да
посрещне достойно новото време, на жената
е необходимо оръжие
– образованието. „Нищо няма да има значение – извисила глас Мей
Бел – освен твоите знания и това, което можеш
да правиш със собствените си ръце.“ Мей Бел
не подозирала, че нейната дъщеря ще се пребори не само с костеливия орех на образованието, но и ще се справи блестящо с колосалната задача да опише
възраждането на победения Юг.
Между майката и дъщерята обаче се разгоряла сериозна война
заради колежа. Учението на Пеги прекъснало
внезапно – през януари
1919 г., половин година
след постъпването й в
колежа, майка й внезапно починала и девойката се върнала в бащиния
си дом, за да изпълнява
ролята на стопанка.
Маргарет мечтаела да се отклони от този път колкото се може
повече. Тя наистина нямала призвание да изпълнява традиционните си женски задължения. При това била първата красавица в Атланта. На осемнадесет години вече имала десетки
предложения за брак.

Първия път Пеги се
омъжила с една-единствена цел – да ядоса баща си и баба си, а и да
придобие законна възможност да изпита физическа страст, за каквато четяла в романите.
Избрала рижия, вятърничав и дяволски обаятелен Барън Апшоу. Но веднъж,
върнала се вкъщи по-рано, намерила в спалнята мъжа си
разгорещен
и напълно
гол. Потресена от неочакваното
откритие,
тя отворила вратата
на шкафа и
видяла там
камериерката, свита на
кълбо и трепереща като
лист. След час
съпругът бил
изгонен завинаги от дома Мичъл.
След като изгонила Барън, на 22 години, млада и енергична,
тя започнала работа като репортер в един от
най-големите вестници
на Атланта – „Журнал”.
С Джон Марш Пеги
се запознала по същото време, когато срещнала първия си съпруг.
Джон избрал идеалния
момент, за да й направи

таéни за êрасота
Когато пътуваме до
различни и непознати
за нас места, винаги научаваме по някоя тайна
за разкрасяване.
Така например в
япония не само консумират водорасли, но
ги използват като разкрасяваща терапия.
В гърция дамите
използват зехтин, за
да имат хубава кожа
и коса.
В Бразилия една от
най-любимите напитки на дамите е пресният сок от моркови. Освежаващият сок задължително се предлага на
плажа. Може да ви звучи пресилено, но бразилките дължат своя
красив загар именно
на този сок. Морковите са богати на бета-каротин, което се отразява на пигмента на кожата. От друга страна, богатият витаминен състав (витамини А и Е ) се
грижи за еластичността
и младостта на кожата.
Получено от пернати, срещащи се в
австралия, маслото
от ему се използва като грижа за кожата и косата. То има редица ле-

26

Български

чебни свойства и се смята, че помага при псориазис, екзема, акне, изгаряния, а също така и за
подхранване на косата
и скалпа.
Ако страдате от изтъняване на косата или
косопад, доверете се на

копривата и розмарина.
испанките често изплакват косите си с отвара от тези билки, които ускоряват растежа,
намаляват омазняването и пърхота и правят
косата по-лъскава.
японските гейши

са използвали ориз на
прах в продължение
на стотици години за
намаляване на бръчките, пигментните петна и
пъпките. В действителност много козметични продукти, които се
предлагат на пазара, използват като основна съставка
оризово брашно.
Вие също може
да си направите,
като в кухненски
робот сложите
една шепа суров
ориз и го смелите фино.
В индия дамите се грижат за
красотата и младостта на своята
кожа с куркума.
Ароматната подправка се комбинира с масло от
сандалово дърво, розова вода
и прясно мляко.
Маската трябва да престои 15 минути на лицето
и след това се изплаква.
В германия бирата не е само напитка.
В действителност германките я прилагат върху мокра коса за повече
блясък и обем.

предложение: на следващия ден, след като я
оперирали от апандисит, и три месеца след
развода й с Апшоу. Страдащата Пеги гледала в

маргарет мичъл
преданите му очи и си
мислела, че има нужда
именно от такъв човек,
в чиято любов може да
се загърне като в топъл
домашен халат. Оженили се на 4 юли 1925 г.

Веднъж, завеждайки Джон в ранната сутрин в болницата, по пътя за работа тя паднала
и си счупила крака. Счупеното скоро зараснало, но болката останала
и прераснала в тежък
артрит. Маргарет не
можела да ходи
около година.
Наложило се
да се откаже
от любимата си работа, единс т в е ния светъл лъч
в трудния й
живот.
Зап о ч н а л а
да пише „Отнесени
от вихара“, за да
се отвлече
поне малко
от мрачните мисли. През
1933 г. романът
практически бил
завършен и забутан
под купчина вестници. Чиста случайност
било озоваването му
в ръцете на известния
нюйоркски издател Харолд Летъм. Опитът на
издател му подсказал,
че държи в ръцете си
нещо специално, бестселър номер едно.

„Отнесени от вихъра“ бил публикуван на
30 юни 1936 г. Всички
вестници без изключение го оценили като огромно литературно събитие. Романът
се продавал в такива
огромни тиражи, че
скоро Маргарет Мичъл станала доста богата. Но измъчената от
болестите жена с угаснал поглед равнодушно слушала разточителните комплименти
и искала само едно: да
скрие главата си под
възглавницата и да не
мисли за нищо.
Пеги отказала участие и в снимките на холивудската продукция
по книгата й. Не почела с присъствието си
и премиерата на филма в Лос Анжелис. Описват Маргарет Мичъл като "преродената Жорж Санд" - и тя
също като нея обичала мъжките дрехи, яздела, пушела и носела пистолет. Омъжва
се два пъти и два пъти се развежда. Обичала да властва над мъжете си. Няколко пъти
катастрофира с автомобила си и по някаква жестока ирония на
съдбата след бурния
си живот умира отнесена от автомобил.
Бързо каращо такси
я помита на 11 август
1949 г. и 5 дни по-късно Маргарет Мичъл
умира на 49-годишна
възраст.

Плодови маски
Както е известно, плодовете
са полезни не само приемани като
храна, но и служат за подобряване
състоянието на кожата, прилагани като маски. Понеже сега е техният сезон, ето няколко маски,
които ще допринесат
да изглеждаме сияещи през лятото:

Черешова

вземете 2 супени
лъжици череши без
костилки. Добавете
към тях 1 супена лъжица сок от портокал и
картофено нишесте. след това добавете 1 чаена лъжица алое вера.
нанесете върху лицето и изчакайте 10-15 минути. изплакнете с
топла вода.

От круши за
почистване

сварете
100 г ориз, така че да е напълно разварен. излейте
излишната вода.
рендосайте една узряла круша.
смесете я с ориза. нанесете върху
кожата за 10-15 минути. изплакнете с вода със стайна температура,
като използвате масажиращи движения. Тази маска почиства кожата и свива порите.

С праскови

ако имате суха кожа, смесете 1
с. л. прасковен плод, направен на
пюре, с 1 ч. л. зехтин. и не забравяйте, че може да използвате месестата част на плода под формата на маска, а сока вместо тоник за
по-мека и еластична кожа.

За сияйна кожа

смесете ½
настъргана
праскова,
½ ч.
л. пчелен
мед, ½ ч.
л.кисело
мляко, 1 ч.
л. нахут/леблебия на прах
(за мазна кожа) или 1 ч. л. сухо мляко (при суха кожа) и нанесете получената смес върху лицето. оставете да престои около половин час и
изплакнете с хладка вода.

Срещу стареене

обелете 2 средно големи праскови и ги направете на пюре с помощта на вилица или пасатор, добавете 2 с. л. сметана и оставете да
подейства върху кожата на лицето
за 20 минути. изплакнете обилно с
вода и нанесете хидратиращ крем.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Íà êóлиíàрíо ãоñти â Àрмеíиÿ

Ути
БЪЧВАроВ,
кулинарен
специалист

Още 29 години
да ви четат!

Човек като мен, който е истински родолюбец, чиято кауза се казва „Вкусната България”,
смятам, че няма възраст, в която човек да не
обича страната си, но традицията и нейното
предаване е един завет, който по-възрастните
трябва да дават на по-младите. На мнение съм,
че човекът на възраст трябва да е отговорен
към нас, по-младите. Поздравявам от сърце цялата аудитория на вестник „Пенсионери”! Да очакваме следващите поколения, които да знаят
за вас и вашата благодат, която грее от страниците на четивото. Няма втора или трета
възраст, има знаещи и можещи хора, които се
трудят усърдно, честно и почтено. Вие сте такива! Всички сме замесени от българските традиции, които са уникални и трябва да сме горди
с това. В сакралността на религиите е залегнало числото 33. С няй-голямо удоволствие и трепет очаквам да станете на 33, тогава, когато
нещата да влезнат в звездните числа. Пожелавам на приятелите на вестника да ви четат
още 29 г., за горницата не гарантирам! (Смее се.)

Ïúлíеíи ïàтлàäæàíи
Продукти: патладжани – не големи, но
от тъмните, кайма, ориз,
печени червени чушки,
домати, праз или кромид лук, копър, магданоз, кимион, черен пипер, червен пипер, сол.
Приготвяне: Измийте патладжаните и от-
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те и ги измийте обилно с вода. Напълнете
готовите патладжани
с тази плънка. Наредете ги в тавичка, намазана с олио. Сложете
малко вода и ги изпечете. Докато пълнените патладжани се пекат,
пригответе гарнитура-

Арменската кухня е една от най-древните в
Азия и почти със сигурност най-старата в Кавказкия регион. Създаденото през VI век пр. н. е.
Арменско царство почти непрекъснато е било
под влияние или зависимост на перси, римляни,
монголи, византийци, араби, турци, но въпреки това културата, включително и кухнята,
се запазват и развиват. нещо повече - кулинарната традиция оказва силно влияние върху тази на селджукските тюрки, впоследствие
завладени от османците, и много изконни арменски ястия стават известни в европа като
постижения на турската кухня. един от найпопулярните примери са лозовите сарми, наречени толма, а на турски - долма. Подобен е
и случаят с баклавата, която има персийски
произход, но турците я заимстват именно от
арменците. обикновено арменското готвене е
сложно, а в някои случаи и крайно трудоемко.
Подготовката на ястията често се състои
в пълнене, безкрайно месене или приготвяне
на пюреобразни смеси. едно от „най-мъчител-

ните” блюда е подобният на кюфте кололак,
който в автентичния си вариант изисква фино счукване на говеждо месо с дървено чукало
върху гладък камък.
разнообразието от техники ясно личи и в супи като спас на основата на кисело мляко и яйца или бозбаш, при която месото се вари, докато започне да се отделя от костите, и често се подкиселява със зелено грозде или сливи,
а също и супите, в които се използва познатата и у нас тархана. някои от оригиналните арменски сладкиши, например ароматизираният
с кафе гата, са на основата на дълго и търпеливо приготвяно многолистно тесто, а други
могат да се опитат чак след две седмици, особено ако включват плодове и ядки. В десертите намират място и необичайни продукти като патладжани, зелени домати и динени кори.
Ако искате и вие да се потопите в очарователния кулинарен свят на Армения, ви предлагаме следните рецепти за арменски специалитети:

Êàрíú ñàлàä
Продукти: патладжан - 2 бр.
средно големи, горчица - 1 с. л.,
мед - 1 ч. л., балсамов оцет - 1 с.
л., зехтин - 1 с. л., 3 - 4 стръка пресен босилек, краве сирене - 100
г, кромид лук - 1 глава, 2 домата,
мазнина - за пържене, сол, маслини - за декорация.
Приготвяне: Патладжанът се
измива и се нарязва на кръгчета.
Поставя се в купа със солена вода, за да му се премахне горчивият сок. Подсушава се и се поръсва
със сол, след което се изпържва
в сгорещена мазнина до златис-

то. Хубаво
е да
се остави
върху кухненска
хартия,
за да се отстрани излишната мазнина. След
това се приготвя сос от горчицата, меда, балсамовия оцет, зехтина и пресния босилек. Всички те

се слагат в блендер и
се пасират.
В подходяща
чиния се нареждат кръгчетата
патладжани и
се намазват с
приготвения
сос. Върху тях
се поръсва настъргано сирене, след това се
посипва с нарязания на ситно лук. Накрая се слага от нарязаните на кубчета домати.
Патладжанът се гарнира с
пресен босилек и маслини.

Òà’íàáóр
(ñтóäеíà ñóïà)
Продукти: 2-3 с. л. ленено семе, 6 с. л. овесени трици,
1 1/2 кофички кисело мляко 0,1 %, 200 мл вода, чесън на
вкус (пролетно време може и накълцан пресен чесън), 2
с. л. стрит джоджен/гьозум (сух) или пресен повечко, няколко капки оцет, малко сол.
Приготвяне: Съставките се смесват в дълбок съд. Съдът
се захлупва да престои така едно денонощие, за да набъбнат триците и лененото семе. Дозата е за 2 дни. Консумира
се студено и не подлежи на никаква термична обработка.

Ãàтà (äреâеí àрмеíñêи äеñерт)

режете горната част,
където е дръжката.
Трябва с помощта на
нож и лъжица да издълбаете сърцевината
на патладжаните. Посолете ги и ги оставете
тъмният сок да се изцеди. Сложете сърцевината в гевгир или в
друг съд с дупки, посолете обилно и оставете
да пусне кафяв сок. Докато патладжаните се
отцеждат, пригответе
тяхната плънка: Нарежете на ситно кромид
или пресен лук, може и
праз. Смесете го с каймата и добавете зелени подправки – магданоз или копър. Сложете
кимион, черен пипер,
червен пипер, ако ги
обичате. Изцедете черния сок от патладжани-

та. Нарежете лук – кромид, пресен или праз,
и заедно с 1 ч. ч. ориз
сложете в дълбок тиган
или в тенджерка. Сложете 2 ч. ч. топла вода
и оставете лука и ориза
да къкрят. Когато лукът
омекне, а оризът започне да набъбва, добавете сърцевината – измита от солта и нарязана на ситно, заедно с 1
или 2 червени домата.
Преди да отнемете от
огъня, добавете ситно
нарязани печени червени чушки. Отнемете
от огъня и прибавете
подправки по ваш избор. Поднасяте, като в
чиния слагате 1 пълнен
печен патладжан, а около него сипвате от гарнитурата с ориз и със
зеленчуци.

Продукти за тестото: ¾ ч. л. сода, щипка сол, две капки оцет,
550 г брашно, 250 г меко масло, 2 яйца, 1 ч.ч.
кисело мляко.
Продукти за плънката: 180 г меко масло,
1 и ½ ч. ч. кристална захар, 2 ванилии, 1 и ½ ч.
ч. брашно, 1 яйце за намазване.
Приготвяне: Сложете в купа содата, солта
и две капки оцет. Добавете брашното, след
това разбийте заедно
с маслото. Накрая сложете яйцата и киселото мляко. Разбъркайте
всичко добре с миксер,
докато получите тесто.
Покрийте го с фолио и
го приберете да почине
час в хладилника.
През това време пригответе плънката. В купа разбъркайте мекото
масло заедно със захарта и ванилиите. Добавете брашното, раз-

бъркайте и разрошете с
вилица, докато получите трохи. Приберете в
хладилник, докато тестото стане готово. Загрейте фурната на 180
градуса. Постелете голяма тава с хартия за печене. Извадете тестото от хладилника. Разделете го на три топки.
Разточете първата топ-

Разделете си плънката мислено на три. Трябва да стигне за три рула.
Разпределете първата
част плънка върху правоъгълното парче тесто. Наронете я с ръце.
Оставете около сантиметър от ръбовете. Навийте на руло откъм
дългата страна, като леко потупвате при вся-

ка на тънко, около 0,2
мм, във формата на правоъгълник.
Ако не е с приблизително правилна форма,
поизравнете с нож.

ко превъртане. Крайният ръб трябва да се
пада отдолу на рулото.
Прехвърлете рулото в
тавата. Нарежете го ле-

ко по диагонал на парчета с дебелина около
4 см. Направете шарки,
като внимателно прокарате хоризонтално
вилица по повърхността на рулата. Намажете
ги с яйце.
Печете рулата 30 минути на загрята на 180
градуса фурна, докато добият карамелен
загар. Когато
ги извадите от
фурната, ги разрежете на парчета, защото по
време на печенето плънката
се топи и се слепват. Бисквитките са вкусни и топли, когато са по-меки,
и студени, когато стават хрупкави.
Можете да ги съхранявате в затворена кутия около седмица.
Следва
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Êоëко жеëязо ни е нóжно
При определянето на дневните дози на желязото изследователите вземат предвид бионаличността на елемента в храните и нивата му на абсорбция. Препоръчителната дневна доза за възрастни здрави мъже над 19 г.
е 8 мг дневно. Дневните нужди при жени в
детеродна възраст са доста по-големи – около 18 мг на ден и намаляват до 8 мг дневно
след 50 г.

Храни, богати на желязо

Добър източник на хемово желязо (форма
на желязото, която е лесноусвоима) са червените меса, пилешкото месо и рибата. Морските дарове (миди, стриди) и говеждият черен дроб също са богат източник на желязо.
Много зърнени закуски и хляб са обогатени
с желязо. Въпреки че това желязо е нехемово, което означава, че е по-трудноусвоимо,
добавянето му към храната има резултат поради високата консумация на такива храни в
западния тип диета.
Някои зеленчуци и бобови култури също са
източник на желязо. Това, което се намира в
растителните храни, е нехемово, т. е. по-трудноусвоимо желязо. За повишаване на усвояването на нехемовото желязо се препоръчва
приемът на животински храни и храни, богати на витамин С.
Хората, които не консумират животински
продукти, трябва да внимават диетата им да
осигурява нужните количества желязо, защото запасите от хемово желязо се изчерпват бързо.

Предозиране

02 / 944 26 27

Предозиране може да се наблюдава само
след прием на медикаменти, съдържащи желязо. Случайното предозиране е най-честата
причина за отравяния и смъртни случаи при
деца до 6 години в САЩ. Симптомите на отравяне включват гадене, повръщане, диария,
виене на свят, обърканост, сърцебиене.
Ако интоксикацията не се лекува своевременно, може да нанесе сериозни щети
на сърцето, нервната система, черния дроб
и бъбреците. За това е от изключителна важност приемът на железни продукти да се извършва под лекарски контрол, след направени изследвания.

Има ли свят без рак?
Твърдата обвивка на кайсиевата костилка
защитава един от най-забележителните
хранителни продукти на земята!

В своята книга “Свят
без рак” американският писател Едуард Грифин посвещава на историята на едно откритие, в чийто фокус е витамин в17, или амигдалин, веществото, което бързо унищожава
раковите клетки.
Авторът пише:
„…Има научни обяснения на лечението на
рака с витамин В17 и
недоумявам защо ортодоксалната медицина обяви война на лекарството, с което много клиники успешно лекували пациентите си.
Ако лекарството е
един прост витамин, то
само за един миг ще се
разруши една гигантска индустрия, която
се противопоставя на
лечението. Фармацевтичните компании провеждат изследвания само с химическите съе-

динения, които те създават. Те никога няма
да проведат изследване с прости вещества,
които се продават във
всеки супермаркет, защото не могат да ги патентоват.“
Веществото амигдалин е открито в плодовите костилки и най-вече в кайсиевите.
Още преди 35 години амигдалинът е обявен от учените за превенция и профилактика на онкологичните
заболявания при ежедневната му употреба.
Според д-р Ернст Т.
Кребс младши – биохимик от Сан Франциско,
ракът подобно на скорбута (недостиг на витамин С) и пелагра (недостиг на витамин В3)
не се предизвиква от
тайнствена бактерия,
вирус или токсин, а е
болест на витаминния

дефицит, предизвикан
от недостига на ценни
хранителни компоненти в менюто на днешния човек.
Най-много от това
вещество се съдържа в костилките на
кайсията, както още
в просото, лененото
семе, ябълковите семки и в много хранителни продукти, които днешният човек
не консумира. По-рано плодовете съдържаха витамин В17, и
то не само в семената, но и в меката си
част. Днес само дивите плодове съдържат витамин В17. Плодът, който ядем днес,
е печален резултат от
многогодишното култивиране в името на
размерите и външния
му вид; меката му част
вече не съдържа В17.
Преди няколко ве-

ка хората употребявали богатия на витамин
В17 просен хляб, но сега всички предпочитаме
белия хляб, който не го
съдържа.
Някога нашите баби
добавяли в ястията кайсии, ябълки и други плодове, съдържащи ценния В17.
Изследвания показали, че племето Хунза в
Хималаите никога не е
боледувало от рак, докато храната му съдържала просо и кайсии.
извадка от доклад
„…Когато не получаваме адекватна на нашия организъм храна,
той заболява. Ако не получавате витамин В17 с

хранителните продукти, то най-добрият начин да го получите е
чрез добавки към храната.“
от къде да си
набавим витамин
в17?
За да удовлетворим
нужните на организма
от този витамин, създадохме добавката:

Амброзия В17® амигдалин на фирма „Doleran
Pharma”.
Амброзия В17® амигдалин - е висококачествен продукт с атрактивна цена в удобна капсулна форма,
произведен в България и покриващ ежедневните нужди на организма от ценния витамин.

Амброзия В17® амигдалин може да поръчате във
всички аптеки в страната, както и онлайн на
www.healthmag.bg и тел. 02/955 59 04
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Русия и Китай в
стратегически алианс

Н

а 5 юни в Портсмут лидерите
на Великобритания, САЩ и Франция се срещнаха, за да
отбележат 75-ата годишнина от съюзническия десант в Нормандия по време на Втората световна война.
Там обаче не присъстваха лидерите на Русия и Китай, две страни, които дадоха свидни жертви по време
на войната. В същото
време далеч от Ламанша руският президент
Владимир Путин прие
китайския си колега
Си Дзинпин в Москва
за началото на тридневната му визита в
Русия. На срещата бе
отбелязана 70-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения
между Москва и Пекин, като и двете страни потвърдиха, че отношенията им са подобри от всякога.

„Путин е най-добрият
и сърдечен приятел”

каза Си Дзинпин пред
руската агенция ТАСС
преди визитата.
Китайският лидер водеше със себе си многолюдна делегация, в която бяха включени специалисти от различни
области и представители на големи стопански
компании. По време
на визитата бяха под
писани 30 документа.
Открит бе китайски завод за леки коли. Обсъждани бяха въпроси,
засягащи енергийни и
инфраструктурни проекти, търговски и икономически отношения.
Подписано бе и споразумение за отказ от
американския долар и
използване на рублата
и юана в двустранната
търговия.
През
последните години отношенията между Русия и Китай успешно преминаха през изпитания и

е строежът на моста над
граничната река Амур в
Далечния изток. Китайците за кратък срок завършиха своята половина от моста, дълъг
над 2 км. До края на годината се очаква и изпълнението на проекта
от руска страна.
Русия и Китай са

от 25% и достига 108
млрд. долара.
Русия изнася за Китай най-вече суровини
– нефт, газ, въглища и
дървесина, докато Китай продава на Русия
машини, транспортни
средства и стоки за потребление. Още през
2010 г. Китай измести
Германия като най-важен търговски партньор на Русия. След
2014 г. Кремъл се ориентира не само в икономическата, но и в политическата област към
Китай и Азия. Това със
сигурност се дължи и

Китай е
стратегически
партньор.
Срещата между двам а т а
лидери през
юни бе
28-ата
през последните 6 години.
В дипломатическата
област Китай и Русия координират тясно действията си. Двете страни, които са постоянни членки на Съвета за
сигурност на ООН, често блокират инициативи на западните държави. Например опитите
на САЩ и Европа за
„умиротворяване”
на Сирия, по иранската ядрена програма или за „демократизирането”
на Венецуела.
Пекин и Москва
декларират, че ще
се съпротивляват
на всичко, което е
опит за налагане на
„американска хегемония”.
Русия и Китай
работят много тясно и във военната
област. През септември 2018 г. руски и
китайски военни подразделения участваха в съвместно военно
учение „Восток 2018”.
Москва продължава да
продава на Китай руски
оръжия, независимо
че тя междувременно
значително разшири
и собственото си оръжейно производство.
Особено забележител-

на западните санкции
срещу Москва. А в близко време не се очертава тези санкции да бъдат разхлабени. Докато Пекин е засегнат от
търговската война със
САЩ.
В края на април при
посещението си в Пекин Путин заяви, че

на е скоростта, с която
Пекин изгражда своя
военноморски флот.
В Санкт Петербург
Путин и Дзинпин дадоха тласък и за разширяването на инфраструктурата по общата граница между двете страни
– дълга 4000 км. Показателен в това отношение

включително смартфони, самолети, компютри, навигационни
системи, както и екологични технологии
като вятърни турбини,
енергийно ефективно
осветление и хибридни акумулатори. Малко
вероятно е САЩ да могат бързо да премахнат

станаха по-зрели и устойчиви. „Готови сме да
изведем двустранните
отношения на още повисоко равнище”, подчерта гостът от Пекин
на
международния
икономически форум
в Санкт Петербург.
През първите пет
месеца на тази година
двустранната търговия
продължи да нараства.
Тонът на Владимир Путин бе почти триумфален, когато обяви, че
през 2018 г.

търговският обмен с
Китай бележи ръст

новите велики
държави

и главен фактор за
сдържането на САЩ. В
същото време стратегическите цели и интереси на Руската федерация и Китайската народна република са много
по-близки в сравнение
с тези на западните държави.
Колкото и да се отнасят неприязнено към
политиката на Китай и
Русия, САЩ не могат да
не се съобразяват, че
продължават да бъдат
зависими от доставки-

те от Китай на редки
земни метали и от Русия на уран и титан. С
един удар на перото
Пекин и Москва могат
да поставят американската индустрия на колене. Тези стратегически материали са съществени компоненти за безброй устройства, на които милиони
американци разчитат,

зависимостта си от доставките на тези суровини от други страни. Зависимостта на САЩ от
вноса на уран, титан и
редки земни елементи е впечатляваща. Вашингтон ги получава
главно от Китай, който ежегодно произвежда около 105 хиляди тона, а това е около 81% от световното
производство. Забраната или ограничаването на доставката им
ще причини непоправим удар върху целия
американски технологичен сектор. А те се съдържат във всеки телефон, във всяка кола и
самолет.
В ръцете на Русия има
поне две оръжия срещу
Съединените щати в областта на минералите –
уран и титан. САЩ са
най-големият потребител на уран, тъй като в
Америка има 99 ядрени

реактора. В същото време само 11% от урана,
доставен за реактори в
американските атомни
електроцентрали през
2017 г., е произведен в
самите Щати, а останалите 89% са доставени от Русия. А тя започна да доставя уран на
американците още през
1993 г. Русия е също важен доставчик на титан
за американската индустрия. Основните потребители на титан са
производителите на самолети. А в един самолет може да има тонове
титан. При това корпорация „Боинг” ежегодно пуска по 700-800 самолета.
Русия може със собствено решение да остави Съединените щати без ядрена енергия,
да потопи страната в
тъмнина и да унищожи
цялата авиационна индустрия на САЩ. Китай
може да погребе цялата високотехнологична американска индустрия.
Но нито Русия, нито Китай бързат да използват тези козове. Ето
защо може да се очаква, че с новата вълна

от санкции тези индустрии ще бъдат заобиколени. Малко вероятно е
да се достигне точката,
след която няма връщане назад.
От гледна точка на

стратегическото
превъзходство

Русия и Китай чудесно
се допълват и подкрепят взаимно. Китай е
не само втората икономика в света, а и страна с бързо нарастващо
политическо влияние и
военна мощ. Съвкупната мощ на Русия също не
може да бъде подценявана. По своята военна
мощ тя отстъпва единствено на САЩ, а към
това трябва да се добавят забележителните й
способности да изгражда стратегии в международните отношения.
Двете страни отлично
се допълват и в сферата на стратегическите
сили. Руснаците са силен
народ, а китайците – издръжлив. Вървейки ръка за
ръка, те могат
да се справят с
всяка външна
заплаха. Но те
се придържат
твърдо към
принципите
за „неприсъединяване към
каквито и да
било съюзи,
нулева конфронтация,
отказ от блоково противопоставяне и идеологически натиск, а също така придържане
към принципа за взаимна изгода и взаимно
зачитане на интересите”. Близостта им в стратегическо отношение е
основа и за задълбочаване на деловите отношения.
Ако говорим за развитието на международните отношения, то
светът се намира в стадий на велики промени,
където Руската федерация и Китайската народна република имат историческа мисия.
Без да се отдава голямо значение на оценките на западните експерти, със сигурност може
да се твърди, че перспективите за развитие
на руско-китайските отношения са в посока на
постепенно, всестранно задълбочаване на
стратегическите отношения и сътрудничество или както ги определи президентът Путин:
„особени партньорски
отношения, като между близки приятели”.
Цветан ИЛИЕВ

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

28.VI. - 4.VII.2019 г.
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:40
12:00
12:30
13:35
14:05
15:05
15:20
15:45
16:00
16:10
16:30
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45

ПЕТЪК, 28 юни
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни /най-доброто/
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Дом за нашите деца: Време за път
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
БНТ 2

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

ПЕТЪК, 28 юни
Най-доброто от...
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Парламентарен контрол
60 минути за култура
Шифт
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Асен Пейков - българинът от Рим
10 000 крачки
Съкровище в двореца
Търсачи на реликви 2
София в един снимачен
век
Музика, музика...
Младите иноватори
В близък план
По света и у нас
Концерт на Western
Balkans Band BG
Натисни F1
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви 2
Съкровище в двореца
СЪБОТА, 29 юни
Олтарите на България
Спомен
Ваканцията на Лили
Бертолдо
БНТ 4

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

ПЕТЪК, 28 юни
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър: Опасна игра
Време за губене /избрано/
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура /
избрано/
Малки истории
Опера на открито
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
20 години Сателитен
канал на БНТ: “Български
уроци - народни танци,
песни и обичаи”
100% будни
Още от деня
Време за губене /избрано/
История.bg
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Най-гледаните

26.VI. - 2.VII.2019 г.

21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Госпожо Държавен секретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на камерен
ансамбъл “Софийски
солисти”
0:35 Кафе
2:20 Култура.БГ
3:20 100% будни /най-доброто/
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 29 юни
6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан

Благоев /най-доброто/
15:00 Пантелей /95 години от
рождението на Васил
Акьов/
16:50 Комисията по досиетата
и отварянето на архивите на Държавна сигурност
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж 2
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Тайфуни с
нежни имена
23:45 Незначителност
1:35 Госпожо Държавен секретар
2:20 Кафе
4:05 Днес и утре
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 30 юни
6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Възстановителна репетиция /85 години от рождението на Любен Гройс/
14:00 Библиотеката
15:00 Скакалци /85 години от
рождението на Васил
Попов/
16:10 Епиграмите на Темида
16:40 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Мон-

8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Кеймбридж
16:05 Островът на сините птици
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
19:55 Музика, музика...
20:25 Дивото зове
21:50 Отворени досиета 2
22:20 По света и у нас
22:35 Ново 10 + 2
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Кеймбридж
1:40 Време за губене
2:10 Дивото зове
3:35 Рецепта за култура
4:35 Асен Пейков - българинът от Рим
5:30 Пиренеите
НЕДЕЛЯ, 30 юни
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Ваканцията на Лили
7:55 Бертолдо
8:20 Европейски маршрути
8:30 По света и у нас
9:00 Приказките на госпожа
Виола: Магията на киното - любими музикални
теми от филми и мюзикъли
10:00 Пиренеите
10:30 Домът на вярата

10:45
11:00
12:00
12:30

3:15
4:15
4:45
5:45

3:20 Златни ръце
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 В кадър: Опасна игра
НЕДЕЛЯ, 30 юни
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Ответен удар
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Войната на таралежите
14:50 Моето решение
15:05 Пазители на традициите
/избрано/
15:35 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Осъдени души /110 години от рождението на
Димитър Димов/
22:55 Нощни птици
23:55 По света и у нас
0:10 Извън играта
0:55 Библиотеката
1:55 Отблизо с Мира
2:50 Иде нашенската музика
3:50 Денят започва с Георги
Любенов
5:50 Под морските вълни:
Първи стъпки

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
11:50
12:00
12:30
13:00
13:10
13:20
14:30
15:00
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:00
22:55
23:25
23:40
23:50
0:50
1:50
2:20
2:50

Панорама
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
СЪБОТА, 29 юни
Отблизо с Мира
Туризъм.бг
Време за губене /избрано/
По света и у нас
Джинс
Новото познание
Рецепта за култура
Приказките на госпожа
Виола: Българско - модерно и класическо
Европейски маршрути
По света и у нас
Часът на зрителите
Златни ръце
Олтарите на България
Войната на таралежите
№1 Туризмът: СПА богатствата на Варна
Откакто свят светува /
избрано/
Туризъм.бг
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
Младите иноватори
По света и у нас
Спортни новини
Съдбата като плъх
Умно село
Часът на зрителите
По света и у нас
Златни ръце
Рецепта за култура
Ново 10 + 2
Музика, музика...
Репетиция /избрано/
Младите иноватори

Олтарите на България
Рецепта за култура
По света и у нас
Концертен цикъл „Сцена
и маски“
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 №1 Туризмът: Фестивалите на Венециела
16:00 Може би фрегата /85
години от рождението
на актьора Васил Попов/
17:20 Златни ръце
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Турция през погледа на
Саймън Рийв
21:00 Музика под звездите
22:30 Туристически маршрути
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Джинс
0:45 Пътешествия
1:15 Музика, музика...
1:45 Турция през погледа на
Саймън Рийв
2:45 №1 Туризмът: Фестивалите на Венециела
3:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути
ПОНЕДЕЛНИК, 1 юли
6:00 Най-доброто от...
6:45 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
7:45 Бързо, лесно, вкусно
8:15 Пловдив - Европейска

трьо “Микстейп”
Спорт ТОТО
Тайните светове
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
България от край до
край 8
21:15 Лоло
23:00 По света и у нас
23:15 Кървавите скали
1:35 Господин Селфридж 2
3:10 Туристически маршрути
3:35 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
5:55 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 1 юли
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни /най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Неизчезващите
13:40 Бързо, лесно, вкусно
14:10 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец
14:40 Островът на сините птици
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хрътката 3
22:00 Госпожо Държавен секретар
18:30
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45

8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:15
20:05
20:35
21:05
22:00
22:30
23:00
23:25
0:55
1:10
1:40
2:40
3:10
3:30
4:00

столица на културата
2019
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ /избрано/
Домът на вярата /избрано/
Олтарите на България
По света и у нас
Туризъм.бг
Часът на зрителите
Музика, музика...
Репетиция /избрано/
Южни хроники: Зад кулисите
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ /избрано/
По света и у нас
60 минути за култура /
избрано/
Рецепта за култура
Репетиция /избрано/
В близък план
Славка /90 години от
рождението на художника Славка Денева/
Новото познание
До Европа и напред
По света и у нас
Концертен цикъл „Сцена
и маски“
Натисни F1
Знание.БГ /избрано/
60 минути за култура /
избрано/
Репетиция /избрано/
Домът на вярата /избрано/
Младите иноватори
Часът на зрителите

ПОНЕДЕЛНИК, 1 юли
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Най-доброто от...
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Моето решение
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Младите иноватори
22:30 На концерт с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ: “Часът на
зрителите “
0:00 100% будни /най-доброто/
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува /
избрано/
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
4:15 Бързо, лесно, вкусно
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Български

23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:20
3:10
3:40
4:30
5:15
5:55
6:10
7:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:40
12:00
12:30
13:45
14:15
14:25
14:40
15:40
16:00
16:10
16:30
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:20

По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 3
История.bg
100% будни /най-доброто/
Госпожо Държавен секретар
Туристически маршрути
Тайните светове
Брат за брата 3
Още от деня
Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 2 юли
Търсачи на реликви
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
100% будни /най-доброто/
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Дом за нашите деца: Неизчезващите
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Островът на сините птици
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
Госпожо Държавен секретар
По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 3
История.bg

4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 2 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Туризъм.бг
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Потомци на Фичето
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:20 Олтарите на България
13:35 Арт стрийм /избрано/
14:00 60 минути за култура /
избрано/
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /
избрано/
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 На опера с БНТ 2: “Отело”
от Джузепе Верди
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Кървавите скали
1:45 Натисни F1
2:00 Знание.БГ /избрано/
2:30 60 минути за култура /
избрано/
3:30 Пловдив - Европейска
столица на културата
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
14:30
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
22:45
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00
1:40
2:15
3:15
4:15
4:45
5:45

ВТОРНИК, 2 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ /избрано/
Най-доброто от...
100% будни
Добър ден с БНТ 2
Натисни F1
По света и у нас
Денят започва
Пътеки
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура /
избрано/
Малки истории
Знание.БГ /избрано/
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
До Европа и напред
Домът на вярата
Олтарите на България
По света и у нас
Зелена светлина
Пътувай с БНТ 2
100% будни
Още от деня
Пазители на традициите
/избрано/
Добър ден с БНТ 2
Малки истории
Бързо, лесно, вкусно
История.bg
Малки истории

1:20 100% будни
/най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен секретар
3:15 Дойче Веле: Шифт
3:30 Туризъм.бг
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 3 юли
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни /най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Неизчезващите
13:45 Бързо, лесно, вкусно
14:15 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец
14:40 Островът на сините птици
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен секретар
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен се3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 3
5:00 Съкровище в двореца
СРЯДА, 3 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Рецепта за култура
7:20 Сцени от модерния живот в Китай
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Рила – приказна и неповторима
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
9:30 Публично изслушване на
кандидатите за генерален директор на БНТ
11:45 Натисни F1
12:00 Златни ръце
12:15 Публично изслушване на
кандидатите за генерален директор на БНТ
17:00 Бърколино
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /
избрано/
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Арт стрийм
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Кървавите скали
1:40 Натисни F1
1:55 Знание.БГ /избрано/
2:25 60 минути за култура /
избрано/
3:25 Световно наследство
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 3
5:00 Съкровище в двореца
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
14:25
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:25
0:20
1:20
2:00
3:00
3:20

СРЯДА, 3 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ /избрано/
Най-доброто от...
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
Знаци по пътя: Николай
Бинев /85 г.от рождението на актьора/
Музикална разходка в
парка
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ /избрано/
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм /избрано/
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
20 години Сателитен
канал на БНТ: “Посланици на България”
100% будни
Още от деня
Нощни птици
Европейски маршрути
Отблизо с Мира

кретар
Туристически маршрути
Анна Герман
Брат за брата 3
Още от деня
Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 4 юли
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни
/най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Неизчезващите
13:45 Бързо, лесно, вкусно
14:15 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец
14:40 Островът на сините птици
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен секретар
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен секретар
3:10 Отблизо с Мира
3:10
3:35
4:25
5:15
5:55

ЧЕТВЪРТЪК, 4 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Домът на вярата /избрано/
6:45 Олтарите на България
7:00 Репетиция /избрано/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
/избрано/
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
9:30 Публично изслушване на
кандидатите за генерален директор на БНТ
11:45 Натисни F1
12:00 Златни ръце
12:15 Публично изслушване на
кандидатите за генерален директор на БНТ
17:00 Бърколино
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /
избрано/
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 На концерт с БНТ 2
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Великият Бък Хауърд
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ /избрано/
1:40 60 минути за култура /
избрано/
2:40 Време за губене /избрано/
3:10 Олтарите на България
3:20 Световно наследство
3:40 Пътувай с БНТ 2
4:10 Търсачи на реликви 3
ЧЕТВЪРТЪК, 4 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ /избрано/
Атлас /избрано/
100% будни
Малки истории
Натисни F1
По света и у нас
Часът на българската
музика /избрано/
13:35 Домът на вярата
13:50 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:35 Златни ръце
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до
край 8
21:30 Бразди
22:00 Репетиция /избрано/
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
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06.00
06.30
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
17.00
17.25
17.50
18.00
19.00
20.00
21.30
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30
04.30
05.20

Петък, 28 юни
„Трансформърс” еп.25
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави” /п./
Премиера: „Втори шанс”
еп.38
Премиера: „Шест сестри”
с.5, еп.64
Премиера: „Сестра Бети“
с.3 еп.10
bTV Новините
„Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
Спорт тото
Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.37
bTV Новините
Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.32
„Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.5
„Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
bTV Новините - късна
емисия
„Тежки престъпления”
с.6, еп.12
„Вечно твоя” еп.207, 208
bTV Новините /п./
„Преди обед” /п./
„Опасни улици” /п./ - сериал
„НепознатиТЕ” - документална поредица

bTV синема
Петък, 28 юни
06.00 “Седем часа разлика”
еп.22, 23
08.00 „Фийби в страната на
чудесата”
10.15 “Седем часа разлика”
еп.24, 25
12.15 Телепазар
12.30 “Двете лица на януари”
14.30 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ”
16.30 “Нокаут или Всичко, което тя написа”
18.45 „Джак, убиецът на
великани” - фентъзи,
приключенски (САЩ,
2013), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Никълъс Холт, Стенли Тучи,
Юън Макгрегър, Елинор
Томлинсън, Еди Марсан,
Юън Бремнър, Иън Макшейн, Уоруик Дейвис,
Бил Най и др.
21.00 „Съдията“ - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Робърт
Дауни мл., Робърт Дювал, Вера Фармига, Били
Боб Торнтън, Винсънт
Д`Онофрио, Дакс Шепърд и др.
23.45 “ФАНатик” - трилър (тв
филм, Канада, 2017),
режисьор Жан-Франсоа
Ривар, в ролите: Бетси
Бранд, Бенджамин
Артър, Кейти Брайър,
Алисън Лаудър и др.
01.45 „Баща ми трябва да
умре“ - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ролите: Синтия Стивънсън,
Уилям Моузис, Себасчън
Пигот и др.
03.30 „Пандорум“
бтв комеди
Петък, 28 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.18, 19
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2017)
10.00 “Снежната кралица 3:
Огън и лед” - анимация,
семеен, приключенски
(Русия, 2016), режисьор
Алексей Цицилин
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” с.8 еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече” с.3
еп.9
20.00 Премиера: “Новите съседи” с.11 еп.2
22.00 “Двама мъже и половина” с.3 еп.19, 20
23.00 “Кухня” 15
еп. с.4
еп.15, 16
00.00 “Ченге и половина:
Новобранец” - комедия,
екшън, приключенски
(тв филм, Канада, 2017),
режисьор Джонатан
Розенбаум, в ролите: Лу
Даймънд Филипс, Лулу
Уилсън, Джанет Кидър,
Майкъл Коулман и др.
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал

Най-гледаните
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Събота, 29 юни
05.50 „Гимназия за чудовища:
Наелектризирани”
07.00 „Двама мъже и половина” еп.3, 4
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 „Смотаняци“ „
14.40 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.00 „Ловен сезон“
16.50 „Заличителят”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерит
20.00 Мегахит: „Индиана
Джоунс и кралството на
кристалния череп“
22.20 Мегахит: „Х-Мен: Апокалипсис“ - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2016), режисьор
Брайън Сингър, в ролите: Дженифър Лорънс,
Евън Питърс, Никълъс
Хоулт, Майкъл Фасбендър, Джеймс Макавой,
Оскар Айзък, Роуз Бърн,
Софи Търнър
01.10 “Вреден навик” - комедия (САЩ, 2005),
режисьор Майк Милс, в
ролите: Лу Тейлър Пучи,
Тилда Суинтън, Винсънт
Д`Онофрио, Бенджамин
Брат, Кели Гарнър и др.
03.10 „Заличителят” /п./ екшън, психологична
драма (САЩ, 1996)

Неделя, 30 юни
06.00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” анимация, еп.1, 2
07.00 „Двама мъже и половина” еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.17
13.00 „Смотаняци 2“
14.40 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.00 Семеен следобед: „Робинзон Крузо“
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Каубои и извънземни”
22.20 „Денят, в който земята
спря“ - фантастика,
трилър (САЩ, 2008), режисьор Скот Дериксън,
в ролите: Киану Рийвс,
Дженифър Конъли, Кати
Бейтс, Джейдън Смит
00.20 „Трудна мишена 2“ - екшън, трилър (САЩ, 2016),
режисьор Рул Рене, в
ролите: Скот Адкинс,
Робърт Непър, Рона Митра, Темуера Морисън, Ан
Труонг и др.
02.20 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Понеделник, 1 юли
06.00 „Трансформърс” еп.26
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.39
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.65
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.3 еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова.
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.38
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.33
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.17
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления” сериал, с.6, еп.13 (последен)
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.209
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 2 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.1
06.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.40
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.66
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.3 еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.39
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.34
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.18
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.5, еп.1
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.210, 211
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Сряда, 3 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.2
06.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.41
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.67
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.3 еп.13
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.40
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.35
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.19
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.5, еп.2
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.212, 213
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 4 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.3
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.42
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.68
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.3 еп.14
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.41
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.36
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.20
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.5, еп.3
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.214
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Събота, 29 юни
06.00 „Бременна на 17“
07.45 “Американско момиче:
Грейс постига успех”
10.00 “Тайният живот на Уолтър Мити”
12.30 “Като на кино”
13.30 „Джак, убиецът на великани”
15.45 “Аватар”
18.45 „Последният ловец
на вещици” - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2015), режисьор
Брек Айснър, в ролите:
Вин Дизел, Роуз Лесли,
Илайджа Ууд, Майкъл
Кейн, Армани Джаксън и
др.
21.00 „Шерлок Холмс“ - приключенски, криминален,
екшън (САЩ, Германия,
2009), режисьор Гай
Ричи, в ролите: Робърт
Дауни мл., Джуд Лоу,
Рейчъл Макадамс, Еди
Марсан, Марк Стронг и
др.
23.30 Cinema X: “Натрапници”
- хорър, трилър, фентъзи
(САЩ, Великобритания,
Испания, 2011), режисьор
Хуан Фреснадильо, в
ролите: Клайв Оуен,
Карис ван Хаутен, Исан
Корчеро, Даниел Брюл, и
др. [16+]
01.30 “Като на кино” /п./ - предаване за кино
02.30 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите:
Кейтлин Тарвър, Тамара
Дуарте, Ники Ейкокс,
Питър Дилън и др.
04.15 „Любовен капан” - трилър (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Мишел
Моуър, в ролите: Сара
Ланкастър, Дрю Уотърс,
Наталия Сиглюти

Неделя, 30 юни
06.30 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ”
08.45 „Обичам те, човече”
11.00 “Нокаут или Всичко, което тя написа”
13.00 „Съдията“
15.45 „Шерлок Холмс“
18.15 “Kingsman: Тайните служби” - екшън, комедия,
приключенски (Великобритания, САЩ, 2014),
режисьор Матю Вон, в
ролите: Тарън Еджъртън,
Колин Фърт, Самюъл
Джаксън, Марк Стронг,
Майкъл Кейн
21.00 “Зодиак” - криминален,
драма (САЩ, 2007), режисьор Дейвид Финчър,
в ролите: Джейк Джиленхол, Робърт Дауни
мл., Марк Ръфало, Клоуи
Севъни, Брайън Кокс,
Илайъс Котеас и др.
00.00 „Любовната квартира”
- психотрилър, романтичен (Белгия, САЩ, 2014),
режисьор Ерик фон Лоой, в ролите: Карл Ърбън, Джеймс Марсдън,
Уентуърт Милър, Ерик
Стоунстрийт, Матиас
Схунартс, Изабел Лукас,
Маргарита Левиева и др.
[14]
02.00 “Натрапници” - хорър,
трилър, фентъзи (САЩ,
Великобритания, Испания, 2011), режисьор
Хуан Фреснадильо, в
ролите: Клайв Оуен,
Карис ван Хаутен, Исан
Корчеро, Даниел Брюл, и
др. [16+]
04.00 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите:
Кейтлин Тарвър, Тамара
Дуарте, Ники Ейкокс

Понеделник, 1 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.2 еп.24
07.00 “Зодиак”
10.15 “Седем часа разлика” еп.26, 27
12.30 “Прекият път към щастието”
14.30 “Джак, убиецът на великани”
16.45 “Американско момиче:
Грейс постига успех” семеен, юношески (САЩ,
2015), режисьор Винс
Марсело, в ролите: Вирджиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия
Родриго, Рафаел Едхолм
и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Емпайър Стейт” - криминален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Майкъл Ангарано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.
21.00 Премиера: “Виктор
Франкенщайн” - хорър,
драма (САЩ, Великобритания, 2015), режисьор
Пол Макгуигън, в ролите:
Даниел Радклиф, Джеймс
Макавой, Джесика Финдли, Андрю Скот, Луиз
Бриъли, Марк Гейтис,
Фреди Фокс, Даниел
Мейз и др.
23.15 “Реката” - драма (САЩ,
1984), режисьор Марк
Ридел, в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли,
Сиси Спейсек и др.
01.45 “Седем часа разлика” /п./
- еп.26
02.45 “Съдията” - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Робърт
Дауни мл., Робърт Дювал,
Вера Фармига, Били Боб
Торнтън

Вторник, 2 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- еп.26, 27
08.00 “Тайни”
10.00 “Седем часа разлика”
- еп.28
12.00 Телепазар
12.15 “Петата власт”
14.45 “Любовен капан”
16.30 “Американско момиче: Лия се притича на
помощ” - семеен (САЩ,
2016), режисьор Надя
Тас, в ролите: Маги Елизабет Джоунс, Холи Тод,
Сторм Рийд и др.
18.30 Телепазар
18.45 “Виктор Франкенщайн”
- хорър, драма (САЩ,
Великобритания, 2015),
режисьор Пол Макгуигън, в ролите: Даниел
Радклиф, Джеймс Макавой, Джесика Финдли,
Андрю Скот, Луиз Бриъли, Марк Гейтис, Фреди
Фокс, Даниел Мейз и др.
21.00 Премиера: “Голямата
работа” - комедия (САЩ,
2016), режисьор Бен Фалкон, в ролите: Мелиса
Маккарти, Кристен Бел,
Питър Динклидж, Кати
Бейтс и др.
23.15 “Разходка по Мисисипи”
- драма, комедия (САЩ,
2015), режисьори Ана
Боудън и Райън Флек, в
ролите: Бен Менделсон,
Ивон Ландри, Райън Рейнолдс, Стефани Хонърей,
Сиена Милър, Алфри
Уудард и др.
01.30 “Седем часа разлика” /п./
- еп.28
03.30 “Петата власт” - биографичен, драма, трилър
(САЩ, Индия, Белгия,
2013), режисьор Би Кондън, в ролите: Бенедикт
Къмбърбач

Сряда, 3 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- еп.28
08.00 “Любовен капан”
10.00 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.1
12.00 Телепазар
12.15 “Музика на тишината”
- биографичен (Италия,
2017), режисьор Майкъл
Радфорд, в ролите: Антонио Бандерас, Джорди
Мойя, Тоби Себасчън,
Алесандро Спердути,
Луиза Раниери и др.
14.30 “Отвъд Африка” - драма,
романтичен, биографичен (САЩ, 1985),
режисьор Сидни Полак,
в ролите: Мерил Стрийп,
Робърт Редфорд, Клаус
Мария Брандауер, Майкъл Кичън, Майкъл Гоу,
Малик Боуенс, Рейчъл
Кемпсън и др.
17.45 Телепазар
18.00 “Зодиак” - криминален,
драма (САЩ, 2007), режисьор Дейвид Финчър,
в ролите: Джейк Джиленхол, Робърт Дауни
мл., Марк Ръфало, Клоуи
Севъни, Брайън Кокс,
Илайъс Котеас и др.
21.00 “Приятелю, Тед” - фентъзи, комедия (САЩ,
2012), режисьор Сет
Макфарлън, в ролите:
Марк Уолбърг, Мила
Кунис, Джоуел Макхейл,
Джовани Рибиси, Патрик
Уорбъртън, Лора Вандервоорт и др. [14+]
23.15 Мисис Даутфайър
01.45 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.1
03.45 “Натрапници” - хорър,
трилър, фентъзи (САЩ,
Великобритания, Испания, 2011), режисьор
Хуан Фреснадильо

Четвъртък, 4 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.1
08.15 “Разходка по Мисисипи”
10.45 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.2, 3
13.00 “Зодиак” - криминален,
драма (САЩ, 2007), режисьор Дейвид Финчър,
в ролите: Джейк Джиленхол, Робърт Дауни
мл., Марк Ръфало, Клоуи
Севъни, Брайън Кокс,
Илайъс Котеас и др.
16.00 Последният ловец на
вещици
18.15 Телепазар
18.30 “Реката” - драма (САЩ,
1984), режисьор Марк
Ридел, в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли,
Сиси Спейсек и др.
21.00 “Приятелю, Тед 2” - комедия (САЩ, 2015), режисьор Сет Макфарлън,
в ролите: Марк Уолбърг,
Аманда Сайфред, Джовани Рибиси, Морган
Фрийман, Патрик Уорбъртън, Джесика Барт,
Лиъм Нийсън, Джон
Слатъри и др. [14+]
23.15 “Роден на четвърти юли”
- военен, драма, биографичен (САЩ, 1989),
режисьор Оливър Стоун,
в ролите: Том Круз, Реймънд Бари, Том Беринджър, Стивън Болдуин,
Каролайн Кава и др. [14]
02.15 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3еп.2, 3
04.00 “Любовната квартира”
- психотрилър, романтичен (Белгия, САЩ, 2014),
режисьор Ерик фон Лоой, в ролите: Карл Ърбън, Джеймс Марсдън,
Уентуърт Милър, Ерик
Стоунстрийт, Матиас
Схунартс, Изабел Лукас

Събота, 29 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” 20 еп. с.6 еп.20, 21
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Добре дошли в Гимназия за чудовища”
10.00 “Ледена епоха 4: Континентален дрейф”
- анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2012), режисьори Стив
Мартино и Майкъл Търмайер
12.00 „Нечиста наука“ - комедия, роматичен, фентъзи
(САЩ, 1985), режисьор
Джон Хюз, в ролите:
Антъни Майкъл Хол,
Илан Мичъл-Смит, Кели
ЛеБрок, Бил Пакстън,
Робърт Дауни мл., Джуди
Аронсън и др.
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро
15.00 “Кухня” - сериал
16.30 “Тя е баща ти” - сериал
19.30 “На гости на третата планета” - сериал
20.30 “Майка под наем” - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор Майкъл
Маккълърс, в ролите:
Ейми Поулър, Шабан
Фалън, Стив Мартин, Грег
Киниър, Сигорни Уивър,
Тина Фей и др.
22.30 “Лигата на джентълмените” с.3 еп.3, 4
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмените”

Неделя, 30 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.22, 23
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Гимназия за чудовища:
Наелектризирани“
10.00 “Майка под наем” - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор Майкъл
Маккълърс, в ролите:
Ейми Поулър, Шабан
Фалън, Стив Мартин, Грег
Киниър, Сигорни Уивър,
Тина Фей и др.
12.00 “Снежната кралица 3:
Огън и лед” - анимация,
семеен, приключенски
(Русия, 2016), режисьор
Алексей Цицилин
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро
15.00 “Кухня” - сериал
16.30 “Тя е баща ти” - сериал
19.30 “На гости на третата планета” - сериал
20.30 “Ледена епоха 4: Континентален дрейф”
- анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2012), режисьори Стив
Мартино и Майкъл Търмайер
22.30 “Лигата на джентълмените” с.3 еп.5, 6
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмените” - сериал
04.00 “Грижовни омайничета” анимация
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Понеделник, 1 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.24,
с.7 еп.1
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 “Смотаняци” - комедия,
екшън (САЩ, 1991), режисьор Джим Ейбрахамс,
в ролите: Чарли Шийн,
Кери Елуес, Валерия
Голино, Лойд Бриджис,
Кевин Дън, Джон Крайър
и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сериал, еп.13, 14
18.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.3 еп.10
20.00 “Тя е баща ти” - сериал,
еп.9
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.21, 22
23.00 “Кухня” - сериал, с.4 еп.17,
18
00.00 “Футболен татко” - комедия, спортен, семеен
(САЩ, 2005), режисьор
Джеси Дилън, в ролите:
Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт
Уолш и др.
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал

05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
Вторник, 2 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.2,
3
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Домашен арест” - сериал, еп.13, 14
10.00 “Шефове гадняри 2” - комедия (САЩ, 2014), режисьор Шон Андерс, в ролите: Джейсън Бейтман,
Джейсън Съдекис, Чарли
Дей, Дженифър Анистън,
Кевин Спейси, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кристоф Валц и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2019)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.3 еп.11
20.00 “Тя е баща ти” - сериал,
еп.10
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.23, 24
23.00 “Кухня” - сериал, с.4
еп.19, 20
00.00 “Шефове гадняри 2” /п./ комедия (САЩ, 2014)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Сряда, 3 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” еп.4, 5
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2019)
10.00 “Футболен татко” - комедия, спортен, семеен
(САЩ, 2005), режисьор
Джеси Дилън, в ролите:
Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт
Уолш и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.3 еп.12
20.00 “Тя е баща ти” еп.11
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.7 еп.1, 2
23.00 “Кухня” еп.1, 2
00.00 “Свалки в облаците” комедия (Испания, 2013),
режисьор Педро Алмодовар, в ролите: Антонио
Бандерас, Пенелопе
Крус, Хуго Силва, Мигел
Силвестре, Хавиер Камара, Хосе Мария Яспик,
Лола Дуеняс, Сесилия
Рот, Пас Вега
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Четвъртък, 4 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.6,
7
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 “Свършихме ли вече?”
- фентъзи, комедия,
семеен (Канада, САЩ,
2007), режисьор Стив
Кар, в ролите: Айс Кюб,
Ниа Лонг, Джон Макгинли, Алийша Алън, Филип
Болдън и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.3 еп.13
20.00 “Тя е баща ти” - сериал,
еп.12
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.7 еп.3, 4
23.00 “Кухня” - сериал, с.5
еп.3, 4
00.00 “Свършихме ли вече?”
/п./ - фентъзи, комедия,
семеен (Канада, САЩ,
2007)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
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Петък, 28 юни
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 41 еп.
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 42 еп.
16.35 “Стоян Зографът” - документален филм
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 9 епизод
18.05 “Холивудски знаменитости”: Джулия Робъртс
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 10
епизод, Русия (2015 г.)
21.30 Новини
21.50 “Танцуващият със Сенки”
(2012г.), Великобритания/
Ирландия, Киносалон
БСТВ
23.30 Новини - късна емисия
23.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.10 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
04.10 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян

Събота, 29 юни
07.30 “Холивудски знаменитости: Пенелопе Крус
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика”
09.35 “Шевица”
10.35 “Съдба - космонавт”
11.30 “Общество и култура”
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.00 ТВ пазар
14.15 “Професия Турист”: Сардиния /VІ част/
14.45 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
16.40 “Тихият Дон” - сериен
филм, 10
епизод
17.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
20.00 “Анна от 6 до 18” (1994г.),
Русия/Франция, Киносалон БСТВ
21.35 Новини - централна емисия
22.05 “Младост” (2015г.), Италия, Киносалон БСТВ
00.10 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
01.10 “Общество и култура”
02.10 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
03.10 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
03.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков

Неделя, 30 юни
07.30 “Холивудски знаменитости”: Матю Маконъхи
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Планетата на
съкровищата”(1982г.),
режисьор Румен Петков
09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица”
11.00 “Професия Турист”: Сардиния (VІ част)
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
14.05 “Природата е моето ателие”
14.30 “Цветен следобед”
15.30 Новини
15.55 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
16.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
17.30 “Гласове”
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Общество и култура”
20.00 “Мьобиус” (2013г.), Франция/Белгия, Киносалон
БСТВ
21.50 Новини - централна емисия
22.20 “Малкият остров”
(2014г.), Испания, Киносалон БСТВ
00.05 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
01.05 “Студио Икономика”
02.05 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
02.40 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.40 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян

ПЕТЪК, 28 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СЪБОТА, 29 юни
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кофти прическа” (премиера) – с уч. на ЛийАлин Бейкър, Лора Марано, Крисчън Кембъл
14.45 „Синьо увлечение“ – с
уч. на Кейт Босуърт, Матю Дейвис, Крис Талоа,
Саное Лейк, Мишел Родригес и др.
17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Непобедимите” – с уч.
на Силвестър Сталоун,
Джейсън Стейтъм, Брус
Уилис, Арнолд Шварценегер, Мики Рурк, Джет
Ли, Долф Лундгрен, Ерик
Робъртс и др.
22.10 „Тигър и Дракон” - с уч.
на Чоу Юн Фат, Мишел
Йео, Зиу Занг, Чен Чанг и
др.
00.40 „Фрийдъмленд” – с уч. на
Джулиан Мур, Самюел
Джаксън, Антъни Маки,
Уилям Форсайт и др.
03.00 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Актрисата” –
с уч. на Кандис Камерън
Бър, Марилу Хенър, Яник
Бисън, Миранда Фригън
и др. /п/
04.40 „Кофти прическа” – с уч.
на Лий-Алин Бейкър,
Лора Марано, Крисчън
Кембъл и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 30 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Лозята на любовта” – с
уч. на Марго Харшман,
Стив Тали, Британи Ъндърууд, Девон Никсън
14.10 „Отново на първа среща” – с уч. на Кандис
Камерън Бър, Тай Олсън,
Наташа Колис, Джеси
Фрейзър и др.
16.00 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Разплата”
(премиера)
18.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Карибски пирати: Сандъкът на мъртвеца” – с
уч. на Джони Деп, Джак
Дейвънпорт, Кийра Найтли, Орландо Блум и др.
23.00 „Американска схема” – с
уч. на Крисчън Бейл,
Ейми Адамс, Брадли
Купър, Джеръми Ренър,
Дженифър Лорънс, Джак
Хюстън, Майкъл Пеня и
др.
01.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
04.30 „Лозята на любовта” – с
уч. на Марго Харшман,
Стив Тали, Британи Ъндърууд, Девон Никсън и
др. /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23

ПОНЕДЕЛНИК, 1 юли
07.00 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23

СЪБОТА, 29 юни
06:15 „Интервю”
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Социална мрежа” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
11:00 „Спорт в обектива”
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - избрано
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/

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

ПОНЕДЕЛНИК, 1 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 28 юни
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

тв програми

Български

Понеделник, 1 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 42 еп. (п)
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 43 еп.
16.35 “Живата вечност”
17.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”: Джон Траволта
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 11 епизод, Русия
(2015 г.), режисьор Сергей Урсуляк
22.00 Новини
22.20 “Ароматът на успеха”
23.50 Новини
00.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.35 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
03.35 “Червен картон”- спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
04.35 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)
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Вторник, 2 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 43 еп. (п)
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 44 еп.
16.35 “Моят Чирпан”
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 11 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”: Майкъл Дъглас
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 12 епизод, Русия
(2015 г)
21.30 Новини
21.50 “4 месеца, 3 седмици, 2
дни” (2007г.), Румъния,
Киносалон БСТВ
23.45 Новини - късна емисия
(п)
00.05 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)
04.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

Сряда, 3 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 44 еп. (п)
11.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 45 еп.
16.35 “Внучка на троянски
зограф”
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 12 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”: Анджелина Джоли
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 13 епизод, Русия
(2015г.)
21.30 Новини
21.50 “Изгубен в Сибир”
(2014г.), Германия/Русия,
Киносалон БСТВ
23.30 Новини - късна емисия
(п)
23.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
04.05 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

Четвъртък, 4 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 45
еп. (п)
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 46 еп.
16.35 “Голямо изкуство и в
малкия град”
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 13 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”: Том Круз
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Студио Икономика”
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 14 епизод, Русия
(2015 г.)
21.30 Новини
21.50 “Трофейна съпруга”
(2010г.), Франция, Киносалон БСТВ
23.30 Новини - късна емисия
(п)
23.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
04.05 “Студио Икономика” (п)
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ВТОРНИК, 2 юли
„Здравей, България”
„На кафе”
Новините на NOVA
„Моят живот“
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
„Хавай 5-0” – сериен
филм, сезон 8
Новините на NOVA
„Добрата съпруга” – сериен филм
„Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
„Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
„Завинаги свързани” –
сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Добрата съпруга” – сериен филм /п/
„Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23

СРЯДА, 3 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23

ЧЕТВЪРТЪК, 4 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм /п/

ВТОРНИК, 2 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Офанзива” с Любо Огнянов – избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

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

ЧЕТВЪРТЪК, 4 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

07.00
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.30
02.30
05.00
06.00
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петък, 28 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение

Евроком
Петък, 28 юни
10:30 Истинска любов - 43 еп. Сериал
11:15 Любовен облог - 18 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Военна прокуратура - 7
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 43 еп. Сериал
02:45 Любовен облог - 18 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:30
10:00
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:20
00:55

03:00

Петък, 28 юни
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
Сергей Светлаков в комедии
«Жених» (12+)
Артём Быстров, Борис Невзоров, Дарья Мороз, Сергей
Арцибашев в фильме «Дурак» (16+)
Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр
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Най-гледаните

тв програми
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06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 29 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
на живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 30 юни
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение

06.45 „Дискусионно студио”
повторение
понеделник, 1 юли
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 2 юли
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 3 юли
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 4 юли
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 29 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 България, която съградихме - Документален
филм
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко -

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

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

05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници - с Николай
Колев

06:59 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 4 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 21 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:45 Любовен облог - 21 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

07:00
09:00
11:00
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30
00:30
02:30

Демидов, Игорь Золотовицкий в фильме «Быстрее, чем
кролики» (16+)
04:35 «Модный приговор» (6+)
05:45 Андрей Мягков, Дмитрий
Харатьян в комедии Леонида
Гайдая «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
06:00
06:10
07:25
09:00
09:40
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
13:05
16:00

Събота, 29 юни
Новости
«На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
Лариса Голубкина, Юрий
Яковлев в фильме «Гусарская
баллада» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Стас Михайлов.
Все слёзы женщин» (12+)
«Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
Новости (с субтитрами)
«Теория заговора» (16+)
К юбилею Александра Панкратова-Чёрного (16+)
Елена Яковлева в комедий-

Неделя, 30 юни
Ekids- Анимация
Честно казано - с Люба
Кулезич
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
Шпионката на Коко Скрита камера
Премълчани истини - с
Минчо Христов
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Училище за родители със Стойка Стефанова
Новини
България, която съградихме - Документален
филм
Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
Новини
Психологически портрет
- с Рени Анастасова
Шесто чувство
Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков

17:50
19:30
21:00
21:20
22:50
00:50

02:20

04:20

Понеделник, 1 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 19 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 България на живо - с Иво
Божков
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Военна прокуратура - 6
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:45 Любовен облог - 19 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

ном детективе «Любопытная
Варвара — 3» (16+)
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Премьера. Музыкальная премия «Жара» (12+)
Максим Матвеев, Светлана
Ходченкова, Любовь Аксёнова, Екатерина Васильева
в фильме «Любит не любит»
(16+)
Александр Демидов, Леонид
Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Максим Виторган,
Нонна Гришаева, Михаил
Ефремов в фильме «День
выборов» (16+)
Евгений Леонов, Владимир
Носик, Галина Польских, Екатерина Стриженова в фильме
«Американский дедушка»
(16+)

Неделя, 30 юни
06:00 Новости
06:10 Людмила Хитяева в фильме
«Евдокия» (0+)
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)

10:00
13:00
13:15
15:15
15:30
16:00
18:50
19:20
20:00
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
01:30
02:00
02:30
03:30
04:30
05:30
06:00

Вторник, 2 юли
Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
Новини
Честно казано - с Люба
Кулезич
Новини
EuroTV Shop
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
Шпионката на Коко Скрита камера
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
EuroTV Shop
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
България на живо - с Иво
Божков
Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
14:50 «Стас Михайлов. Все слёзы
женщин» (12+)
15:45 «Легенды «Ретро FM» (12+)»
18:00 Премьера. «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым
(16+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр. Финал (16+)
23:50 Сергей Светлаков, Юлия
Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник, Елена Валюшкина в фильме «Горько!» (16+)
01:40 Ксения Раппопорт, Фёдор
Бондарчук в фильме Авдотьи
Смирновой «Два дня» (16+)
03:10 Ростислав Плятт, Андрей
Мягков в фильме «Послесловие» (12+)
04:45 «Модный приговор» (6+)

Сряда, 3 юли
10:30 EroTV Shop
11:15 Любовен облог - 20 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:45 Ключът към успеха
14:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:45 Любовен облог - 20 еп. Сериал
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:25
01:10
02:40
04:15

Петък, 28 юни
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Противостояние. Х/ф
Белая студия. Семен Слепаков
Жена ушла. Х/ф
Четвертый пассажир. Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40
12:05

Събота, 29 юни
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пешком... Абрамцево
Пятеро на одного

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

12:50
13:45
14:40
18:10
20:00
21:00
22:35
00:35
01:50
04:00
05:30
06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:50
12:40
13:40
20:00
22:00
22:40
00:30
01:15
02:50
04:15

Выход в люди
Далекие близкие
Берег надежды. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Любовь не по правилам. Х/ф
К юбилею Авдотьи Смирновой.
История одного назначения. Х/ф
Романтика романса
Золотая мина. Х/ф
Молчун. Х/ф
Пешком... Абрамцево
Неделя, 30 юни
Противостояние. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Чужое счастье
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Действующие лица с Наилей Аскерзаде
Почтальон
Когда мне будет 54 года. Х/ф
Смеяться разрешается
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Çà âàøåòî
Ïîäàðåòå ñè çäðàâå
С продуктите на Фармабион плюс еоод
“Диоскорея корени растителни капсули х 30“ на Espara
GmbH, австрия, съдържа фитохормона
диосгенин като източник на естествен
прогестерон, който
значително подобрява състоянието на женския организъм по време на менопауза. Балансира отношението естроген - прогестерон, подпомага нормалния хормонален статус по време на полово съзряване. Препоръчва се за регулиране
на менструалния цикъл и фертилните функции на жената от пубертета до
климактериума. Използва се при нарушена функция на хипофизата, хипоталамуса, надбъбречните жлези и
яйчниците. Продуктът има изразено регенеративно въздействие върху физическото тяло в съчетание със
стимулиращ ефект върху емоциите и
психиката. Облекчава главоболието,
колебанията в настроението, депресията, раздразнителността и безсънието. Увеличава мускулната маса, намалява отлагането на липиди в артериалните съдове и черния дроб.
“канела Плюс
растителни капсули
х 30” на TerraPoint
GmbH, австрия, e
природна алтернатива при диабет тип 2.
Съдържа хром, цинк,
витамин Е, екстракт от
нопал и алфа-липоева киселина. Поддържа нормални нива на кръвната захар, кръвното налягане, „лошия“ холестерол и триглицеридите. Неутрализира свободните радикали, забавя развитието на диабетните усложнения като атеросклероза,
ретинопатия, невропатия ... Съдейства
за по-малко натрупване на мазнини,
особено в коремната област, и лесно
използване на мастните запаси като
източник на енергия. Алфа-липоевата
киселина е помощно средство при лечението на диабет и периферна нервна дегенерация, за изчистване на черния дроб, спиране образуването на катаракта и за предпазване от сърдечносъдови и дегенеративни заболявания.
Нопалът регулира нивата на кръвната
захар, „лошия“ холестерол и триглицеридите, нормализира процесите в стомашно-чревния тракт и функциите на
черния дроб. Хромът участва в метаболизма на глюкозата и подобрява работата на инсулина.
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“арТиШок Плюс капс. х 30”
на TerraPoint GmbH, австрия,
е балансиран фитотерапевтичен
продукт с екстракти от артишок,
глухарче, бял трън
и куркума, особено ефикасни при
чернодробна, сърдечна и бъбречна
недостатъчност,
хроничен и остър нефрит, хроничен запек, гастрит, колит, подагра
и нарушения на мастната обмяна.
Подпомага изчистването и функционирането на чернодробно-жлъчната ситема и стимулира организма да
се справя сам с проблемите. Артишокът действа слабително и диуретично, понижава серумния холестерол и отстранява стомашно-чревния
дискомфорт (гадене, киселини, подуване, тежест и газове). Глухарчето действа отводняващо, стимулира
работата на жлъчката и регулира обмяната на веществата. Белият трън
ефикасно предпазва черния дроб от
увреждания и стимулира клетъчната му регенерация. Препоръчва се
при хронична интоксикация, злоупотреба с медикаменти, алкохолизъм. Екстрактът от куркума неутрализира свободните радикали, предпазва черния дроб от токсини, подпомага кръвообращението и понижава „лошия“ холестерол.
“кудзу капсули х 60”
на Espara GmbH, австрия,
съдържа висококачествен
екстракт от растението кудзу. Има изразено потискащо въздействие върху влечението към алкохола и
тютюнопушенето и забавя
развитието на физическата зависимост към тях. Съдейства за нормализиране функциите на увредените органи чрез своето
адаптогенно, антиоксидантно и хепатопротекторно (изчистващо и защитаващо черния дроб) въздействие. Снижава алкохолната интоксикация. При
употребата му не се отбелязват никакви токсични странични ефекти. Освен
това кудзу подобрява микроциркулацията и кръвоснабдяването на сърдечния мускул, нормализира кръвното налягане и отстранява свързаните
с него аритмия, сърдечна болка (ангина пекторис), главоболие и световъртеж, изчиства и оздравява стените на
кръвоносните съдове.

За информация се обърнете към
вносителя: “ФАрмАБион ПлЮС” еоод,
тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg
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Д-р Янев:

„При камъни в жëъчката
не áързаéте с операцията.
Åкстракт от áиëки е новото
откритие за справяне с проáëема“
Последното откритие на
съвременната
фитотерапия е
продуктът голфикс за разграждането
на жлъчни камъни. Посредством продукта се разтварят холестериновите камъни
и се намалява
концентрацията на холестерол в жлъчката. Препаратът има мощно
стимулиращо отделянето на жлъчка (холеретично) действие,
вследствие на
което се намалява задържането на жлъчка
(холестазата). В резултат на болкоуспокояващото действие се намаляват болките, дължащи се на спазъм. Отстраняват се съпътстващите нарушения на храносмилането, без необходимост от назначаване на допълнителни
лекарствени продукти.
голфикс е балансиран микс от изцяло натурални съставки. Благодарение на засиления ефект от комбинираното действие на
вложените екстракти
спомага за отделянето на токсичните вещества от организма и
пречиства черния дрoб
и жлъчката на клетъчно ниво.

Показания:

 При заболявания
на черния дроб и жлъчните пътища.
 При камъни в
жлъчката.
 При възпаление
на жлъчния мехур.
 При спазъм на
жлъчния мехур.
 При дискинезия
на жлъчните пътища
– нарушена двигателна активност на жлъчните пътища. При възпаление на жлъчните
пътища.
 Препоръчва се
при предоперативно и

постоперативно лечение на черния дроб и
жлъчните пътища и с
оглед предотвратяване
на повторно образуване на камъни.

как ни
въздейства
Голфикс?

 Притежава болкоуспокояващ ефект, като
по този начин се улеснява преминаването
на камъните през жлъчния мехур и се намалява болката при жлъчни
колики.
 Регулира стойностите на чернодробните ензими.
 Подобрява липидната обмяна.
 Пречиства черния
дроб от токсини, бактериални и вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди, лекарства и алкохол.
 Защитава клетъчните мембрани.
 Подобрява дейността на стомашночревната система.
 Предпазва от увреждане черния дроб.

Допълнителни
положителни
ефекти от
приемането
на Голфикс:

Затлъстяване – освобождава
черния
дроб от мастните де-

па, които му пречат да
изхвърля натрупаните
токсини.
Проблеми със ставите – като прочиства организма, намалява масата на тялото, а
оттам и напрежението
и болката в ставите.
Целулит – прочистването на черния дроб
и ефективното освобождаване от отпадните вещества помага в
борбата с “портокаловата” кожа и задържането на излишни течности в организма.
кожни проблеми –
помага на черния дроб
да изхвърля токсините
по-ефективно. По този
начин всичко онова, което затлачва човешкия
организъм, няма да избива навън, причинявайки обриви, зачервяване и лющене на
кожата.
състав: екстракт от
бял трън, екстракт от
чесън, екстракт от глухарче, екстракт от риган, екстракт от куркума, ниацин.

При поръчка на
три продукта
получавате
подарък книжка
„лечебните
билки
на България“.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40
и на: https://biotica.bg или в аптеките.
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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ТРАКеИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
Тракеия са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти.
Представлява водноразтворим
прах от билки, горски плодове и
лимец.
видове
Тракеия:
1.сърце
и кръвоносна система –
възстановява
функциите на
сърцето, черния дроб и далака, нормализира
кръвна захар, кръвно налягане и
холестерол. Изчиства и отпушва
кръвоносните съдове, премахва
разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-добър сън, бодрост и концентрация.
Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава съпротивителните сили на организма
и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира метаболизма, подпомага контрола
на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага
нормалното функциониране на
мозъка – памет, концентрация,
мисловна дейност.
Всеки вид действа най-силно
за посочения проблем като подобрява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и
стави, от скъпи по-скъпи, и нямаше ефект.
Ползвах Тракеия почти
без пари и
веднага започнах да се
подобрявам.
След няколко месеца,
правейки редовните изследвания,
лекарите не повярваха какво се е
случило с мен. Тичам, работя, живея нов живот. Използвайте го и
сами се уверете в силата на този продукт.“
Мария иванова, Благоевград,
0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо може да ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския клуб го ползвахме, защото можехме да си го позволим. След няколко месеца всички
започнахме да споделяме, че невероятното се случва. На един се подобри сърцето, на друг ставите, на
трети белият дроб, ходим два пъти повече без умора. Чувстваме се
много по-жизнени и нашите приятели последваха нашия пример. Досега няма недоволни.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

БИОАКТИВЕН МЕТОД ЛИКВИДИРA ПРОБЛЕМА С
НЕВОЛНОТО ИЗПУСКАНЕ И ЧЕСТОТО УРИНИРАНЕ
Всекидневието на хората
имащи проблема с честото
уриниране е истински кошмар и
преживяване. Всяко излизане от
вкъщи се превръща в мъчение.
Трябва да се уверят, че по пътя
им има тоалетни, че ще достигнат
мястото достатъчно бързо или
трябва да вземат превръзки или
памперси. Ежедневието на такъв
човек е наистина непоносимо
и изпълнено с много стрес и
дискомфорт. Някои хора даже
предпочитат да не излизат с
месеци от вкъщи само и само за
да не срамуват пред хората.
“Имайки 30 годишен
стаж като Уролог заедно
с
познанията
ми
към
растенията
действащи
благоприятно на пикочния
мехур и знаейки проблема
на пациентите ми реших
да намеря алтернативно
решение.
Обърнах
се
към
лабораториите
във
Великобритания имащи био-нанотехнология за извличане
на 100% чисти натурални
екстракти от растенията!
Няма значение дали имате
от скоро или с години това
неволно
изпускане/често

уриниране - това може да се
преодолее по естествен път
без да се налагат операции” уверено споделя откривателя на
формулата професор Фредерик
Пике.
След
направените
тестове и статистики, вече
има констатирани над 100
хил. души в цял свят, които
потвърдиха ефективността на
тази уникална формула в това
число около 8 хил. души от
България, които са преминали
терапията
и
потвърждават
ползите
от
този
метод.
Показвайки резултатите от
терапията на водещите уролози
в 24 страни, всички те бяха
шокирани... “Не можахме да
повярваме, че без оперативна
намеса и медикаменти, може
да се постигне подобен
ефект.” - споделят уролози от
България.
Само качествен продукт
съставен от чисти натурални
вещества
може
да
даде
бързи и трайни резултати,
стимулирайки
организма
да реши тези проблеми по
натурален път. Благодарение на
съвременната нанотехнология
на молекулярно ниво, също

и следвайки биопроцесите в
природата, помогнаха да се
създаде уникалният препарат
“DEXOROL’’ (ДЕКСОРОЛ)
Формулата на този препарат е
поместена
в
капсула
съдържаща
6
биоактивни
съставки,
които
бързо
и ефективно дават възможността
да преодолеете уринарната
инконтиненция.
Действат
благо- приятно за отстраняване
на появили се възпаления в
пикочния канал и уретрата,
възстановява
правилната
функция
и
здравина
на
мускулатурата на тазовото дъно,
подобряват нервната система
на пикочния мехур, като се
подава сигнал към мозъка и ни
информира в правилния момент,
че е време да отидем по “малка
нужда”.
Понеже
технологията
за
обработка
на
ценните
съставки не е евтина, и за да е
финансово достъпен препарата
за българските граждани, са
избегнати всякакви посредници
и дистрибутори. В момента
покупката става чрез телефонно
обаждане към оторизирания
представител за България.

„Цели 15 години се измъчвах и срамувах. След 3 месеца ползване на
препарата Дексорол ми се подобри уринирането ми и вече не се изпускам!”
Валерия М., 77 год., София
„Ставах по 6-7 пъти през нощта да уринирам, което ме вбесяваше и
нямах спокоен сън. Пих капсулите 2 месеца и спря честото уриниране.
Вече спя спокойно!”
Боян Ч., 64 год., Варна
„Простата не ми даваше спокойствие и трябваше да ходя често
да уринирам, случвало се и да се изпускам ако не стигна на време до
тоалетната. След 2 месечно ползване на капсулите всичко си дойде в
норма!
Серафим Д. 72г. Пловдив
ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА
Само за първите обадили се 100 души до 10.07.2019г. ще имат правото да се
снабдят с препарата на Фредерик Пике „DEXOROL” вместо 199 лв.

САМО ЗА 67 ЛВ.
1 ОПАКОВКА С 30 КАПСУЛИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел.

02 4738722

от Понеделник до Петък от 08:00 до 20:00 и Събота от 10:00 до 16:00
ОСИГУРЕНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
Онлайн поръчка може да направите на WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Алтория и заболяванията
на дихателната система

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

Х

ранителната добавка Гликофикс е резултат от множество
клинични проучвания
върху екстракти на растения и въздействието
им върху усвояването на
кръвната захар и производството на инсулин от
панкреатичните клетки.
Тайната на екстремните резултати, постигнати
от изследваните лица, се
дължи на точното съотношение мужду екстрактите
от канела, глухарче, куркума, риган, коприва и витамин С.
Екстрактът от канела
съдържа метилхидроксихалконов полимер, който увеличава усвояването на глюкоза в мускулите и адипоцитите чрез повишаване на инсулиновата чувствителност, както
и на синтезата на гликогена в черния дроб. Тези действия понижават
кръвната захар. От друга страна, добавянето на
екстракти от глухарче и
риган увеличава броя на
инсулиновите рецептори
и повишава свързването
на инсулина с тях, като това също понижава кръвната захар. Екстрактите от куркума и коприва
стимулират панкреатичните клетки, а витамин С
действа като катализатор
на всички тези процеси в
тялото.

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 (Аlthаeа
officinаlis 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
(Potentillа erectа L) е включен в продукта Аltoriа 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 Аltoriа. 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.
Аltoriа 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.

Причини за
сухота в устата

Най-тривиалната причина за сухота в устата е дехидратиране на организма. По принцип изпитваме ли жажда, значи е настъпил воден дисбаланс.
Друга причина може да е синдромът на
Сьогрен. Това е автоимунно заболяване, при
което белите кръвни телца - лимфоцитите, атакуват слъзните и слюнчените жлези.
Сухотата в устата може да е в резултат на
засегнати нерви в областта на главата или
врата. Някои от тях предават съобщенията от
мозъка до слюнчените жлези и обратно. Ако
тези конкретни нерви са увредени, мозъкът
няма как да „нареди“ на жлезите да произвеждат слюнка.
Неприятното състояние може да е нежелан ефект на някои видове лечения. Повече
от 400 вида медикаменти могат да причинят
сухота в устата. В тази група са и лъчетерапията при ракови заболявания, при която често
се увреждат слюнчените жлези.

Новото чудо, което ендокринолозите
препоръчват за борба с диабета

Направено бе проучване на ефекта от
прилагането на хранителната добавка Гликофикс при 30 болни
с декомпенсиран захарен диабет тип 2 и
наднормено тегло на
лечение с орални медикаменти (метформин, сулфонилуреен
препарат, росиглитазон или комбинация между тях), върху
контрола на кръвната захар, липидния профил
и телесното тегло за срок
от 4 месеца. Всички болни
бяха контролирани ежемесечно, като не променяха
своето антидиабетно лечение и хранителния си режим, а хранителната добавка беше прилагана в доза 2
капсули дневно. В края на
наблюдението се установи
значимо понижение на кръвозахарните нива от 8,24 ±
0,79 ммол/л на 6,91 ± 0,41
ммол/л и на гликирания хемоглобин от 7,23 ± 0,67 % на
6,34 ± 0,08 %. Не се наблюдаваха никакви странични
явления от приема на хранителната добавка. Гликофикс може да се използва
успешно като допълнение
към пероралното лечение
на захарен диабет тип 2.

В резултат може да се
заключи, че Гликофикс
има подобно на инсулина
действие, стимулира отделянето на инсулин от бетаклетките на панкреаса и понижава кръвната захар, като действа на няколко различни нива. Забавя изпразването на стомаха, за да намали резките покачвания
на кръвната захар след хранене, и подобрява ефективността на инсулина и чувствителността към него.
Гликофикс е уникален
натурален препарат – найновата разработка на съвременната наука. Той възстановява баланса на веществата в организма и премахва негативни прояви на
захарния диабет. Редовната употреба на капсулите
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спомага за поддържането
на кръвната захар в норма и
стимулира нормалния глюкозен метаболизъм. Курсът
на прием с Glykofix позволява напълно да победите
диабета, предотвратявайки смъртоносните усложнения и стабилизирайки състоянието на пациента.
Как ни въздейства
Гликофикс?
Нормализира нивата
на кръвната захар.
Подпомага образуването на гликоген в мускулите.

в организма с храната, и
благоприятно повлиява
инсулиновото действие.
Съвременните лекарства за диабет са насочени към премахване на
симптомите, а не към причините. Капсулите за диабет Glykofix са насочени
към дългосрочна ремисия. Още след 1-вия курс
на прием диабетът постепенно минава, възстановява се работата на всички системи на организма.
Ефективността на продукта е потвърдена както
в лабораторни изследвания, така и на практика.
„След приема динамиката на диабетната терапия се подобри забележимо при моите пациенти. Препоръчвам това
съвременно и ефективно
средство.“
Д-р Кацарски,
ендокринолог,
диабетен център

Подпомага антиоксидантните процеси в организма.
Подпомага защитата от усложнения
при диабетични заболявания.
Подпомага процесите на превенция
при лица, предразположени към диабет.
Подкрепя поддържането на въглехидратната обмяна в
организма.
Подкрепя поддържането на нормални метаболитни функции на клетките.
Съдейства за подобряване чувствителността на инсулиновите рецептори.
 Има благотворен
ефект върху транспорта
на глюкоза в мускулната
тъкан.
Съдейства на организма за избягване на хроничПри поръчка на
ните усложнения при захатри продукта
рен диабет тип 1 и 2.
получавате подарък
Забавя абсорбция- книжка „Лечебните
та на захарта, постъпваща билки на България“.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40
и на: https://biotica.bg или в аптеките.
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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МУЛТИВИТАМИНИ
АЛФА БЕТИК
ПОВЕЧЕ
ЖИЗНЕНОСТ
И ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА

С ДИАБЕТ

И ДИАБЕТНА НЕВРОПАТИЯ

РЪЧАН

З

ДР

АВН

ИА

ОТ

ЛИСТИ

ПО

О

ПРЕ

Ефикасно натурално средство
против умора!

Е
И СП

Ц

Прецизни клинични дози от всички
необходими за диабетиците хранителни
вещества
С добавен лутеин, алфа липоева киселина и
витамим В12 за оптимално функциониране
на очите и нервната система
Най-богат състав
Удължено енергизиращо действие през
целия ден
Тестван за качество
и безопасност
Само 1 таблетка дневно

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ
тел.: 02 953 05 83

www.revita.bg
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Телевръзка между болници Национален събор
на староселци
В Кърджали за първи път бе
направена демонстрация на телемедицинска връзка между
МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" и болница "Пирогов"- София. Целта бе
да се покажат възможностите за
подкрепа и взаимната лекарска
работа при диагностика и лечение на пациенти в по-отдалечените места.
Демонстрацията пред медии
бе направена от д-р Асен Меджидиев, началник на отделението по УНГ, в присъствието на
директора на болницата в Кърджали проф. д-р Тодор Черкезов и заместник-директора на
"Пирогов" проф. д-р Николай

Габровски. Обсъден бе реален медицински случай
с придружаващите го изследвания.
Изпробвана бе и
камера за директно наблюдение на
пациента.
Идеята на болница "Пирогов" е да
се създаде мрежа
за междуболнична
комуникация, в която дежурни
специалисти да оказват 24-часова подкрепа на свои колеги
от страната.
С технологията вече разпола-

га болницата в Сандански. МБАЛ
"Д-р Ат. Дафовски" предстои да реши дали да направи тази инвестиция, каза малко след демонстрацията проф. Черкезов.

Тутраканското старо село бе домакин на
Първия национален събор на староселци. в
него се събраха гости от села с такова или
производни имена от страната. идеята бе на
Цветанка николова - председател на културна организация "старо село - живот и традиции", която от три години се занимава с автентичен фолклор. според нея идеята има
подкрепа от Министерството на културата и
от националния научен експедиционен клуб
юнеско.

Íоâ паìетник на Õристо Áотеâ
С военен ритуал във
Велико Търново беше открит паметник
на Христо Ботев. Десетки великотърновци поднесоха цветя в
знак на почит към революционера и загиналите за свободата
на България.
Паметникът беше
открит от кмета Даниел Панов и ученици, извървели маршрута "По стъпките на
Ботевата чета" и въз-

питаници на ОУ "Христо Ботев".
Бюстът е дарение

Фестивал
"черноМорски
звУЦи"
Хористите в международния фестивал "Черноморски
звуци" в Балчик свириха на кавал, гайда, удряха тъпан и
пробваха стъпките
на българските народни танци, съобщи
артистичният
директор на форума д-р Валентина Георгиева. Фестивал-

вокални групи, които
заедно с композитора
Емил Струнджев разучиха авторската му
песен "Бре Петрунко".
Сред най-очакваните
събития в афиша бе
премиерата на песента "Морска приказка",
чийто автор д-р Борислава Танева, дъщеря на именития
композитор Александър Танев, е посветила на 105-ата годишнина от създаването

от Националния военен университет и е
поставен върху дву-

метров мраморен постамент в центъра на
града.
"Велико
Търново
ревностно пази спомена за величието на
българската история",
каза в словото си кметът Даниел Панов.
Той припомни, че в
Търново са живели съпругата и дъщерята на
Христо Ботев, намерили своя вечен покой
отново на търновска
земя."

Тя твърди, че в България има пет села с
това име, но са били поканени представители и на такива с производни имена като старосел, староселци, староселец, старо селище. има идея догодина да се поканят гости
от села с подобни имена в чужбина. Цветанка николова разказва, че има такива в румъния, гърция, северна Македония, черна
гора, сърбия.
Тутраканското старо село поема ангажимент за домакинството и за надграждането
на идеята.

Ïúòóâàùà èçëîæáà "Áàø ìàéñòîðà
çàâèíàãè”
Пътуваща изложба и
книга албум "Баш майстора завинаги" бяха
представени в Регионалната библиотека
"Проф. Беню Цонев" в
Ловеч.
Те са посветени на
българския актьор от
близкото минало Кирил Господинов по повод 85 години от неговото рождение, съобщават от културната институция.
Мултимедийната изложба със снимки от
различни филми бе
представена от дъще-

рята на Господинов актрисата и документалист Веселина Господинова. Тя направи и премиера пред
ловешката публика на
своята книга албум,
посветена на Баш майстора.
Гостите слушаха музиката от филмите и
успяха да гледат един
от тях - "Баш майсторът на море".
Дъщеря му разказа
интересни факти и истории от живота на баща си.

Бургас - Пясъ÷ният град
ната програма показа нови жанрове
в изкуството. В работилницата за народни танци певците от Европа се запознаха с българските народни инструменти и танцуваха в
ритмите на "Калино
Радо" в изпълнение
на хор "Черноморски звуци". За първи
път бе отворена работилница за детски

на балчишкия хор. На
сцената излязоха близо 200 български и
чуждестранни хористи, които с поклащане на бутилки с вода,
с вдишване и издишване, с плясък на ръцете и със звуците на
пианото пресъздадоха шума на морските
вълни. Състезаваха се
хорови формации от
България, Чехия, Естония, Финландия.

Само български автори участват това лято във фестивала на
пясъчните фигури в Бургас.
Творците са общо 19.
Петима от авторите са
бургазлии.
Това е дванадесетото издание на фестивала. През първите му години авторите бяха предимно от
чужбина, но постепенно и наши творци усвоиха изкуството на пясъчните фигури, съобщават още
от общината.
Темата тази година е "Любими
детски герои". В експозицията са вклю-

чени изваяни от пясък
трансформъри, Аладин с вълшебната лампа, Пинокио, Лило и
Стич, класически герои
на Уолт Дисни и други.
Пясъчният
град може да
бъде разгледан през месеците юли, август, септември и
октомври.
страницата подготви соня вълкова
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дИАБеТЪТ - най-бързо
прогресиращата болест
Никак не е случайно, че
по данни на Международната диабетна федерация диабетът е едно от най-бързо
прогресиращите заболявания в света. Специалистите
прогнозират, че в близките
години то ще стане истинска
пандемия. Това никак не е
случайно, защото диабетът
се свързва с влошеното качество на живот – недобрите хранителни навици, лошата двигателна активност,
постоянното излагане на
стресови фактори – всичко
това е част от ежедневието
ни. Често диабетът е съпроводен с усложнения, които
се дължат на високите нива на кръвната захар. Найобщо те се отразяват върху
малките и големите кръвоносни съдове. Усложненията при малките кръвоносни съдове се изразяват в
нарушения във функционирането на очите, бъбреците и нервната система, а тези при големите кръвоносни съдове водят до заболявания в сърдечно-съдовата
система, мозъка и долните
крайници.
Добрият контрол на нивата на кръвната захар, как-

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

рални съставки, които допринасят за защита на организма от усложнения,
свързани с нарушени нива
на кръвната захар. Гроздовото семе подпомага нормалното фунциониране на
сърдечно-съдовата система. Екстрактът от Центела
благоприятства дейността на периферната нервна
система и малките кръвоносни съдове. Леспедезата
поддържа бъбреците и тяхната дейност. Натуралният
витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес, а хромът за
поддържането на нормална
концентрация на глюкоза в
кръвта. Цинкът подпомага нормалното зрение, състоянието на кожата и нормалната фунция на имунната система.
ДиабеФор Глюко и ДиабеФор Протект са част от серията Ботаник. Те не съдържат животински продукти,
оцветители и консерванти.
Могат да се приемат дълго
време, без да притежават
странични ефекти. Можете
да ги намерите в аптеките
и без рецепта или онлайн
на www.botanic.cc.
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а младото ни поколение животът и
дейността на великия българин остава непознато. Защото в новите учебници по история
ролята му като виден
деец на българското и
световното работническо движение въобще
отсъства. И за тях вече
той е непознат.
Георги Димитров е
роден на 18 юни 1882 г.
в радомирското село
Ковачевци. Когато е на
4 години, семейството му се преселва в София. Родители са му Димитър Тренчев от Разлог и Парашкева Досева от с. Баня, Разложко.
Поради бедност Георги Димитров прекъсва
образованието си едва
12-годишен, за да започне работа като печатар в печатницата
на Радикалдемократическата партия. Увлича
се по социалистическите идеи. На 20-годишна
възраст става член на
БРСДП. След разцеплението на партията на
русенския конгрес на
6 юли 1903 г. Димитров
се ориентира към тесните социалисти около
Димитър Благоев. Той
е и активист на Общия
работнически синдикален съюз. На 24 г. сключва брак със сръбската
моделиерка и синдикалистка Люба Ивошевич. Получила модното
си образование във Виена, Ивошевич за кратко време се превръща в
една от най-известните

Минало незабравимо
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Непознатият
70 години от смъртта на Георги димитроВ

шивачки на софийския
хайлайф. Благодарение
на богатите си клиенти
тя е тази, която издържа

на БРСДП на мястото
на тежко заболелия Гаврил Генов.
Придобил обществе-

семейството на младия
комунистически лидер.
В началото на 20 век
политическата кариера на Димитров тръгва стремглаво нагоре.
В резултат на неговата
активност през 1909 г.
е избран за член на ЦК

на популярност като ръководител на стачните
движения на пернишките миньори в началото
на века, по-късно той
става и най-младият депутат в Царство България. На парламентарните банки той е без пре-

късване 10 г. – до 1923
г. По време на Първата световна война заради активна антивоенна
агитация лежи 4 месеца в Софийския централен затвор. После организира транспортната
стачка на работниците,
прераснала във всеобща политическа стачка. През 1923 г. заедно
с Васил Коларов оглавява Септемврийското
въстание. След неговия
разгром емигрира в Австрия. В България е осъден задочно на смърт.
В Австрия Димитров
става активист на Комунистическия интернационал. Достига до
длъжността ръководител на Западноевропейското бюро на Коминтерна през периода 1929-1933 г.
На 9 март 1933 г. заедно с двама български и
няколко други комунисти Георги Димитров е
обвинен в организирането на подпалването
на Райхстага, извършено от психически неустойчивия Маринус ван
дер Любе.
Димитров води сам
своята защита на организирания от нацистите
процес в Лайпциг. Майката на Димитров заминава за Франция, където на митинги и събрания се обявява за освобождаването на си-

на си. В Лондон от леви
адвокати, журналисти
и дейци на Германската комунистическа партия е организиран контрапроцес, който доказва убедително провокацията срещу комунистите. В своята защитна реч
Димитров брани българския народ от грубите нападки на медиите. Той подчертава неговите исторически заслуги пред човечеството и гордостта си, че е
българин. Словесните му сблъсъци с Херман Гьоринг и защитната му пледоария спечелват на Димитров място
в сърцата на европейците. Димитров, Танев
и Попов са осъдени на
по 9 месеца затвор заради това, че пребивават незаконно в Германия с фалшиви паспорти
с цел конспирация, но
са оправдани по обвиненията в палеж и опит
за сваляне на правителството.
След излежаване на
присъдите си тримата получават съветско
гражданство и заминават за Съветския съюз.
След процеса Димитров се превръща в една от основните фигури на международното
комунистическо движение. Заема мястото на
Васил Коларов като ръководител на Коминтерна (1935-1943) и на
БРП (к). В Москва ръководи Международния
отдел на ЦК на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики)
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и е депутат в съветския
парламент (1937-1945).
След 9 септември
1944 г. Димитров остава известно време в
СССР. Завръща се в България, след като страната е обявена за народна
република. Избран е за
министър-председател
през ноември 1946 г.
Оглавява БРП(к), която
през декември 1948 г.
се преименува на БКП.
През пролетта на
1949 г. Димитров отива на лечение в СССР.
Умира на 2 юли 1949 г.
в санаториума „Барвиха“, където е лекуван
4 месеца. Видни съветски медици поставят
диагнозата сърдечна
недостатъчност II степен, чернодробна цироза, диабет, хроничен
простатит.
На 3 юли 1949 г. Министерският съвет взима решение тялото на
Георги Димитров да
бъде балсамирано и
поставено в мавзолей,
който е завършен на 10
юли 1949 г. за рекордния срок от 6 дни.
На 18 юли 1990 г. тялото на Георги Димитров е извадено от мавзолея и след поклонение, на което се стичат
множество хора, е препогребано в католическата част на Централните софийски гробища. Мавзолеят след 9
години е разрушен по
нареждане на Евгени
Бакърджиев. Разрушаването му продължава
цяла седмица след многобройни взривове.

Êóìúò íà Áîòåâ ñïàñÿâà ïèñìàòà Първото въстание
Роденият на 13 август 1847 г.
в Калофер георги иванов
странски 17-годишен заминава за Букурещ и постъпва във
военномедицинското училище.
След завършването му се записва медицина в Букурещкия
университет. Там се сприятелява с Христо Ботев и кумува на
сватбата му с Венета Везирева,
а след това става и кръстник
на тяхната дъщеря Иванка, родена на 13 април 1876 г., само
около месец преди величавия
подвиг на баща си.
Двете исторически писма,
датирани "Вапор "Радецки",
17 мая 1876" от "вашия Ботйов", са изпратени до доктор
Странски и той има заслугата да останат като реликва в
паметта на народа. В Румъния
лекарят издава книгата "Медицински беседи" и е сред основателите на Българското човеколюбиво общество. По време на Сръбско-турската война
участва в румънска санитарна
мисия в Сърбия, а през Рускотурската война е военен лекар
в Румънската армия.
След Освобождението работи като лекар в Плевен и е избран за народен представител в
Учредителното събрание (1879
г.). Установява се в Пловдив с
лекарска практика и активно

участва в обществения живот.
Веднага след Съединението, на
9.IX.1885 г. княз Александър Батенберг назначава доктор Георги Странски за Комисар на
Южна България с помощници
Петко
С л а -

вейков и Йоаким Груев. Те
ръководят автономната област
Източна Румелия до нейното
окончателно сливане с Княжество България. Тяхната дейност е прекратена след подписването на Топханенския акт,
извършено на 24 март 1886 г.

в султанския кьошк Топхане,
Цариград, като споразумение
между Османската империя и
посланиците на великите сили гаранти на Берлинския договор
(Русия, Австро-Унгария, Германия, Великобритания, Франция
и Италия). Уредена е Персонална уния между Княжество България и Източна Румелия начело с българския княз.
След Сръбско-българската
война доктор Странски е изпратен като дипломатически
агент на България в Белград
(1886-1887 г.). По-късно става министър на вътрешните
работи в кабинета на Константин Стоилов, а след това и министър на външните
работи и вероизповеданията
в правителството на Стефан
Стамболов (1887-1890 г.). Избиран е за народен представител
в V и VI ОНС.
След оставката на Стамболов доктор Странски подновява лекарската си практика.
През 1897-1899 г. е управител
на Александровската болница,
а през 1899-1900 г. е окръжен
лекар в Русе. От 1900 до 1904
г. е председател на Върховната сметна палата. Умира на 17
януари 1904 г. в София. Неговото име носи УМБАЛ в Плевен.
Доц. Тодор керин

Поражението на султан Баязид I в битката при
Анкара през 1402 г., както и избухналите след това междуособици в Османската империя вдъхват
надежда у поробените балкански народи за освобождение.
Организира се общобалканска коалиция, в която вземат участие влашкият княз Мирчо I Стари, сръбският деспот Ст. Лазаревич, както и синовете на последните български царе: на Иван
Срацимир - Константин (емигрирал в Сърбия),
и на Иван Шишман - Фружин (емигрирал в Унгария). Коалицията е подкрепена и от унгарския
крал Сигизмунд I.
През 1404 г. обединените балкански войски настъпват в различни краища на юг от Дунав. Княз
Мирчо I Стари заедно с Константин предприемат
действия в района на Подунавието, като влашкият княз завладява Добруджа, а Константин действа в Северозападна България. На свой ред унгарските войски, с които бил Фружин, подкрепяни
от сърбите, нахлуват в северозападните български земи. Първоначалните успехи на влашките и
унгарските войски против империята насърчават
българското население в Темско-Тимошката област да се вдигне на въстание. Макар и да завършва с неуспех, потушено по най-жесток начин от
един от синовете на султан Баязид I - Сюлейман,
въстанието принуждава Османската империя да
направи някои отстъпки. Тя се примирява с отнемането на Добруджа от княз Мирчо, а Ст. Лазаревич успява не само да запази своето деспотство, но и земите, които е завоювал през 1404 г.
Единствени Константин и Фружин не получават нищо. След разгрома на въстанието те са принудени отново да емигрират вън от пределите на
българските земи. Константин се установява пак
в Сърбия, а Фружин - в Унгария.
страницата подготви Цветан илиев

Най-гледаните

26.VI. - 2.VII.2019 г.
Диема
СРЯДА, 26 юни
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти“
09:10 „Мъже на работa”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер“
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”
17:00 „Без устав” – криминален
екшън с уч. на Чарли
Шийн, Мартин Шийн, Пол
Глийсън, Марк Дакаскос
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Транспортер“
22:00 „Смъртоносна надпревара 2” – екшън с
уч. Джейсън Стейтъм,
Тайрийз Гибсън, Иън
Макшейн, Джоан Алън,
Натали Мартинез, Джейкъб Варгас, Макс Райън
00:10 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 27 юни
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти“
09:10 „Мъже на работa”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер“
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”
16:30 „Код “Меркурий”
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Транспортер“

Виасат Хистори
сряда, 26 юни
06:20 Страхотни изобретения,
еп. 23
07:10 Страхотни изобретения,
еп. 9
07:40 Страхотни изобретения,
еп. 23
08:10 Загадки в музея, еп. 10
09:05 Загадки в музея, еп. 11
10:05 Загадки в музея, еп. 12
10:55 География на убийствата
13:45 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 1
14:45 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 2
15:45 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 3
16:45 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 1
17:45 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 2
18:50 Нил: 5000 години история,
еп. 3
19:50 Тайната война, еп. 2
20:55 Машините на войната, еп.
5
22:00 Втората световна война в
цветове, еп. 8
23:05 Личният живот на историческите личности, еп. 2
00:20 Краят на империята, еп. 1
01:15 Конспирация, еп. 11
02:05 Личният живот на историческите личности, еп. 2
03:20 Забранена история, еп. 2
04:10 Краят на империята, еп. 1
05:50 Гении на древния свят, еп. 2
четвъртък, 27 юни
06:20 Страхотни изобретения,
еп. 12
07:10 Забранена история, еп. 2
08:10 Останки от войните, еп. 3
09:05 Бойни кораби, еп. 5
10:05 Бойни кораби, еп. 6
11:05 Бойни кораби, еп. 7
12:00 Бойни кораби, еп. 8
12:55 История на оръжията,
еп. 8
14:05 История на оръжията,
еп. 9
15:05 История на оръжията,
еп. 10
16:05 Ловецът на оръжия, еп. 2
17:00 Ловецът на оръжия, еп. 5
17:55 Ловецът на оръжия, еп. 6
18:50 Краят на империята, еп. 1
19:55 Тайната война, еп. 3
21:00 Машините на войната,
еп. 6
22:00 Втората световна война в
цветове, еп. 9
23:05 Личният живот на историческите личности, еп. 3
00:20 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 8
01:15 Конспирация, еп. 12
02:10 Личният живот на историческите личности, еп. 3
03:25 Забранена история, еп. 3
04:20 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 8
05:45 Гении на древния свят,
еп. 3

22:00 „Престъпник” – криминален екшън с уч. на
Кевин Костнър, Гари Олдман, Томи Лий Джоунс,
Райън Рейнолдс, Алис
Ийв, Гал Гадот, Джорди
Молла
00:15 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
ПЕТЪК, 28 юни
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти“
09:10 „Мъже на работa”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер“
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”
17:00 „Бевърли Хилс нинджа”
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Транспортер“
22:00 „Дънди крокодила 2”
00:15 „Военни престъпления”
01:15 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:40 Еротичен телепазар
06:00
08:45
11:00

13:00
13:30
15:30

17:40

СЪБОТА, 29 юни
„Мускетарите”
„Комисар Рекс“ 0
„Бевърли Хилс нинджа”
– екшън комедия с уч. на
Крис Фарли, Николет Шеридън, Крис Рок, Робин
Шу
„Национална лотария”
„Ловът на орела
„Похитители на изчезналият град” – приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг
„Убийствена скорост”
– криминален екшън с
уч. на Андрю Кийгън,
Брандън Куин, Натали

петък, 28 юни
06:20 Страхотни изобретения,
еп. 26
07:20 Страхотни изобретения,
еп. 17
07:55 Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята, еп. 2
08:50 Последното пътуване на
Романови
09:55 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
10:50 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
11:45 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
12:40 Мистерията на римските
черепи
13:45 Невидимият град на Рим
14:50 Завръщането на Черната
смърт
15:50 Леден мост
16:50 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 1
17:50 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 2
18:40 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 8
19:45 Тайната война, еп. 4
20:55 Машините на войната, еп.
1
22:00 Втората световна война в
цветове, еп. 10
23:05 Личният живот на историческите личности, еп. 4
00:25 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 2
01:20 Конспирация, еп. 1
02:25 Личният живот на историческите личности, еп. 4
03:25 Забранена история, еп. 4
04:15 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 2
05:10 Най-големите измами в
историята, еп. 2
05:55 Истинският Юлий Цезар
събота, 29 юни
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 29
07:35 Тайните на великите британски замъци, еп. 4
08:30 Тайните на великите британски замъци, еп. 5
09:30 Тайните на великите британски замъци, еп. 6
10:25 Жените на Третия райх
11:35 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 8
12:35 Втората световна война в
цветове, еп. 1
13:45 Втората световна война в
цветове, еп. 2
14:50 Втората световна война в
цветове, еп. 3
15:55 Втората световна война в
цветове, еп. 4
17:00 Опасна Земя, еп. 1
18:00 Опасна Земя, еп. 2
19:00 Тайната война, еп. 5
20:00 Нил: 5000 години история,
еп. 3
21:00 Изгубеният град на гладиаторите
22:00 Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови с Луси Уърсли,
еп. 3
23:10 Митични зверове, еп. 1
00:10 Убийци от древността, еп.
7
01:05 Въоръжени мъже: Изку-

Чиглиути, Ник Картър,
Рено Уилсън, Грег Грънбърг, Крисчън Монзон
20:00 „Следващото карате
хлапe” – екшън с уч. Пат
Морита, Хилари Суонк,
Майкъл Айрънсайд,
Констанс Тоуърс, Крис
Конрад
22:10 „Подземен свят: Пробуждане” – екшън с уч. на
Кейт Бекинсейл, Стивън
Риа, Майкъл Ийли, Тео
Джеймс, Индия Ийсли,
Сандрин Холт, Чарлз
Данс
00:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 30 юни
06:10 „Мускетарите”
08:45 „Комисар Рекс“
11:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Ловът на орела 2“
15:30 „Следващото карате
хлапe” – екшън с уч. Пат
Морита, Хилари Суонк,
Майкъл Айрънсайд,
Констанс Тоуърс, Крис
Конрад
17:40 „Дънди крокодила 2” –
приключенска комедия
с уч. на Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Майлон, Ърни Динго
20:00 „Ювелирът” – криминален екшън с уч.на Чък
Норис, Джоана Пакула,
Даниел Бернхард, Бърни
Копел, Тод Дженсън,
Маршал Тийг, Трейси
Скогинс, Кърт Лоуенс
22:00 „Трафик на хора“ – екшън
с уч. Долф Лундгрен,
Тони Джа, Майкъл Джей
Уайт, Рон Пърлман, Селина Джейд, Питър Уелър,
Майк Допуд
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ството на войната, еп. 3
Тайната война, еп. 10
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 8
География на убийствата,
еп. 3
неделя, 30 юни
06:05 Загадки в музея, еп. 5
07:20 Страхотни изобретения,
еп. 15
07:55 Вулканични одисеи, еп. 1
08:55 Вулканични одисеи, еп. 2
09:55 Вулканични одисеи, еп. 3
10:55 От Световната война до
Студената война, еп. 1
12:10 От Световната война до
Студената война, еп. 2
13:20 Залавянето на Клаус Барби
14:30 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 1
15:35 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 2
16:30 Смъртносно разузнаване,
еп. 7
17:25 Повратна точка, еп. 3
18:00 Повратна точка, еп. 4
18:40 Денят, когато..., еп. 2
19:50 Втората световна война в
цветове, еп. 9
20:55 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 2
22:00 Нил: 5000 години история,
еп. 4
22:45 Египетски загадки, еп. 9
23:55 Убийци от древността, еп.
8
00:50 Тайната война, еп. 11
02:00 Забранена история, еп. 2
02:50 Загадки в музея, еп. 10
03:35 Загадки в музея, еп. 11
04:35 География на убийствата,
еп. 4
05:50 Загадки в музея, еп. 7
понеделник, 1 юли
06:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 6
07:20 Бойни кораби, еп. 4
08:20 Бойни кораби, еп. 5
09:25 Бойни кораби, еп. 6
10:20 Престъпността през войната, еп. 4
11:20 Престъпността през войната, еп. 5
12:25 Престъпността през войната, еп. 6
13:30 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 1
14:30 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 2
15:30 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 3
16:30 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 4
17:30 Жените на Третия райх,
18:40 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 2
19:50 Тайната война, еп. 5
20:55 Египетски загадки, еп. 1
21:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
23:05 Личният живот на историческите личности, еп. 5
23:40 Парижки мистерии, еп. 1
00:15 Парижки мистерии, еп. 2
01:00 Забранена история, еп. 1
02:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
03:00 Повратна точка, еп. 1
03:35 Повратна точка, еп. 2
04:10 Парижки мистерии, еп. 1
02:00
03:05
04:10
05:05
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ПОНЕДЕЛНИК, 1 юли
05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Мъже на работa”
10:00 „Морски тюлени”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер” - сериал,
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Морски тюлени”
16:00 „Мъже на работa”
17:00 „Ювелирът”
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Транспортер” - сериал,
22:00 „Човекът сянка” – екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Винсънт Риота, Имелда
Стаунтън, Гарик Хейгън,
Майкъл Елуин, Скай Бенет
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
ВТОРНИК, 2 юли
05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Мъже на работa”
10:00 „Морски тюлени”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер” - сериал,
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Морски тюлени”
16:00 „Мъже на работa”
17:00 „Ловът на орела” –
екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Рутгер Хауер, Джо Суба,
Зак Макгоун
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Транспортер” - сериал,
22:00 „Димящи аса 2” – екшън
с уч. на Том Беринджър,
Клейн Крауфорд, Вини
Джоунс, Томи Фланаган,
Маури Стърлинг
23:50 „Военни престъпления”
04:45 Парижки мистерии, еп. 2
05:25 Най-големите измами в
историята, еп. 3
вторник, 2 юли
06:10 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 1
07:00 Митове и чудовища, еп. 4
08:00 Митове и чудовища, еп. 5
09:00 Митове и чудовища, еп. 6
09:55 Дневниците на Венера,
11:10 Гениите на модерния свят,
еп. 1
12:20 Гениите на модерния свят,
еп. 2
13:35 Гениите на модерния свят,
еп. 3
14:55 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 1
15:50 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 2
16:45 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 3
17:40 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 4
18:35 Парижки мистерии, еп. 1
19:10 Парижки мистерии, еп. 2
19:50 Тайната война, еп. 6
20:55 Египетски загадки, еп. 2
21:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
23:05 Личният живот на историческите личности, еп. 6
00:10 Египетски загадки, еп. 9
01:05 Забранена история, еп. 2
02:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
03:00 Повратна точка, еп. 3
03:40 Повратна точка, еп. 4
04:10 Египетски загадки, еп. 9
05:05 Най-големите измами в
историята, еп. 4
сряда, 3 юли
06:05 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 2
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 19
07:35 Смъртоносно известна
ДНК, еп. 1
08:40 Смъртоносно известна
ДНК, еп. 2
09:45 Смъртоносно известна
ДНК, еп. 3
10:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
11:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
12:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
13:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
14:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
15:45 Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
16:40 Психарско корабокрушение,
17:50 Жената в железния ковчег,
18:55 Египетски загадки, еп. 10
19:50 Тайната война, еп. 7
20:55 Египетски загадки, еп. 3
21:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
23:00 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 1
00:00 Краят на империята, еп. 2
01:00 Забранена история, еп. 3
02:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
03:00 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 1

00:50 Еротичен телепазар
05:50
06:50
07:50
09:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

СРЯДА, 3 юли
„Драга фамилия”
„Уокър - тексаският
рейнджър”
„Снайперисти”
„Мъже на работa”
„Морски тюлени”
„В.И.П”
„Транспортер” - сериал,
„Уокър - тексаският
рейнджър”
„Снайперисти”
„Морски тюлени”
„Мъже на работa”
„Ловът на орела 2” –
екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Джеф Фейхи, Джо Суба,
Зак Макгоун
„В.И.П”
„Военни престъпления”
„Транспортер” - сериал,
„Смъртоносна надпревара: Адска жега”
– екшън с уч. Люк Гос,
Винг Реймс, Дани Трейо,
Дъгрей Скот
„Военни престъпления”
Еротичен телепазар
„Национална лотария”

Улрих Томсен, Патрик
Балади
00:30 „Военни престъпления”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 5 юли
05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Морски тюлени”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер” - сериал,
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Морски тюлени”
15:50 „Питайте Джим”
17:00 „Похитители на изчезналият град” – приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Транспортер” - сериал,
22:00 „Дежа Вю” – екшънтрилър с уч. на Дензъл
Уошингтън, Вал Килмър,
Паула Патон, Джим Кавийзъл, Адам Голдбър,
Елдън Хенсън, Брус Грийнууд, Мат Крейвън
00:30 „Военни престъпления”
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
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Марк Акъртрийм, Гарвин
Крос, Морган Лам
22:00 „Еквилибриум” – екшън-фантастика с уч. на
Крисчън Бейл, Емили
Уотсън, Шон Бийн, Уилям Фичнер, Тай Дигс,
Доминик Пърсел, Ангъс
Макфейдън
00:15 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 7 юли

ЧЕТВЪРТЪК, 4 юли
05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Мъже на работa”
10:00 „Морски тюлени”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Транспортер” - сериал,
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Морски тюлени”
16:00 „Питайте Джим”
16:50 „Убийствена скорост”
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Транспортер” - сериал,
22:00 „Интернешънъл” – криминален екшън с уч. на с
уч. на Клайв Оуен, Наоми
Уотс, Армин Мюлер-Стал,

СЪБОТА, 6 юли
06:00 „Щурите съседи”
08:30 „Комисар Рекс” 0
11:00 „Джеси Стоун: Нощен
преход”
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Айк: В навечерието на
десанта”
15:20 „Дежа Вю”
18:00 „Непобедимите”
20:00 „Сблъсък в Бронкс” –
екшън -комедия с уч. на
Джаки Чан, Анита Муй,
Франсоас Иъп, Бил Тунг,

06:15 „Щурите съседи”
08:45 „Комисар Рекс” 1
11:00 „Айк: В навечерието на
десанта”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Сблъсък в Бронкс”
15:20 „Еквилибриум” – екшън-фантастика с уч. на
Крисчън Бейл, Емили
Уотсън, Шон Бийн, Уилям Фичнер, Тай Дигс,
Доминик Пърсел, Ангъс
Макфейдън
17:30 „Интернешънъл” – криминален екшън с уч. на с
уч. на Клайв Оуен, Наоми
Уотс, Армин Мюлер-Стал,
Улрих Томсен, Патрик
Балади
20:00 „Черното куче” – екшън
с уч. на Патрик Суейзи,
Мийт Лоуф, Ранди Травис, Чарз Дътън, Браян
Кели, Греъм Бекел
22:00 „Снайперистът 2” – екшън с уч. на Том Беринджър, Боким Уудбин,
Ерика Марожен, Линдън
Ашби, Дан Бътлър, Томаш
Пушкаш, Барна Илиеш,
Ференц Ковач, Денис
Хейдън
23:50 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:15 Еротичен телепазар

04:00 Краят на империята, еп. 2
04:55 Най-големите измами в
историята, еп. 5
05:50 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 3
четвъртък, 4 юли
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 5
07:35 Машините на войната
14:05 Останки от войните, еп. 1
15:05 Останки от войните, еп. 2
16:00 Останки от войните, еп. 3
17:00 Останки от войните, еп. 4
18:00 Останки от войните, еп. 5
18:55 Краят на империята, еп. 2
19:50 Тайната война, еп. 8
20:55 Египетски загадки, еп. 4
21:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
22:55 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 2
00:00 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 1
01:00 Забранена история, еп. 4
02:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
02:55 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 2
03:55 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 1
04:50 Най-големите измами в
историята, еп. 6
05:40 Загадки в музея, еп. 4
петък, 5 юли
06:30 Страхотни изобретения,
еп. 3
07:20 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
08:25 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
09:30 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 3
10:30 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 1
11:25 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 2
12:25 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 3
13:25 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 4
14:25 Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови с Луси Уърсли,
еп. 1
15:30 Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови с Луси Уърсли,
еп. 2
16:35 Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови с Луси Уърсли,
еп. 3
17:45 Юзди на властта,
18:50 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 1
19:50 Тайната война, еп. 9
20:55 Египетски загадки, еп. 5
21:50 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
22:50 Китай от времето на Мао,
00:00 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 3
01:05 Забранена история, еп. 5
02:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
03:10 Китай от времето на Мао,
04:15 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 3
05:15 География на убийствата,
еп. 1

събота, 6 юли
06:05 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 5
07:15 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 1
08:15 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 2
09:10 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 1
10:15 Тайната война, еп. 1
11:25 Тайната война, еп. 2
12:30 Елизабет и нейните врагове, еп. 1
13:30 Жени воини, еп. 1
14:35 Мъртвият викинг, еп. 1
15:35 Бойни кораби, еп. 1
16:35 Денят, когато..., еп. 3
18:00 Опасна Земя, еп. 2
18:50 Опасна Земя, еп. 3
19:50 Личният живот на историческите личности, еп. 1
20:55 Египетски загадки, еп. 9
22:00 Убийци от древността, еп.
1
23:05 Митични зверове, еп. 2
00:00 Машини за убиване, еп. 1
01:05 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 1
02:00 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 1
03:00 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 2
04:00 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 1
04:50 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 2
05:35 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 1
неделя, 7 юли
06:10 Страхотни изобретения,
еп. 4
06:35 Страхотни изобретения,
еп. 5
07:10 Загадки в музея, сезон 5,
еп. 1
08:10 Загадки в музея, сезон 5,
еп. 2
09:05 Наполеон, еп. 1
12:35 Смъртоносно известна
ДНК, еп. 1
13:40 Смъртоносно известна
ДНК, еп. 2
14:40 Смъртоносно известна
ДНК, еп. 3
15:45 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 1
16:50 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 2
17:55 В търсене на “Ориент Експрес”, еп. 1
18:00 Опасна Земя, еп. 2
18:50 Опасна Земя, еп. 3
18:55 В търсене на “Ориент Експрес”, еп. 2
19:55 Смъртносно разузнаване,
еп. 1
20:55 От Световната война до
Студената война, еп. 1
22:00 Историческата истина, еп.
1
23:00 Египетски загадки, еп. 2
00:00 Че Гевара: Отвъд мита,
01:05 Лов на вещици в Салем,
02:10 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 3
03:05 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 4
04:00 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 3
04:55 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 4

05:45 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 2
понеделник, 8 юли
06:20 Страхотни изобретения,
еп. 6
07:00 Да избягаш от Хитлер
11:10 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 1
12:10 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 2
13:05 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 3
14:05 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 4
15:10 Гениите на модерния свят,
еп. 1
16:20 Гениите на модерния свят,
еп. 2
17:40 Изобретатели под знака на
свастиката,
18:45 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 3
19:50 Тайната война, еп. 10
20:55 Египетски загадки, еп. 6
21:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
23:00 История на християнството, еп. 1
00:10 Парижки мистерии, еп. 3
00:40 Парижки мистерии, еп. 4
01:15 Забранена история, еп. 6
02:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
03:10 История на християнството, еп. 1
04:20 Парижки мистерии, еп. 3
05:00 Парижки мистерии, еп. 4
05:30 География на убийствата,
еп. 2
вторник, 9 юли
06:20 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 6
07:20 Невидимите градове на
Италия, еп. 1
08:25 Невидимите градове на
Италия, еп. 2
09:30 Невидимите градове на
Италия, еп. 3
10:40 Мъртвият викинг, еп. 1
11:40 Мъртвият викинг, еп. 2
12:40 Мъртвият викинг, еп. 3
13:40 Мъртвият викинг, еп. 4
14:40 Мъртвият викинг, еп. 5
15:35 Мъртвият викинг, еп. 6
16:35 Търсачи на Библията, еп. 1
17:40 Търсачи на Библията, еп. 2
18:45 Парижки мистерии, еп. 3
19:10 Парижки мистерии, еп. 4
19:50 Тайната война, еп. 11
20:55 Египетски загадки, еп. 7
21:55 Ловци на нацисти, еп. 1
23:00 История на християнството, еп. 2
00:00 Историческата истина, еп.
1
01:15 Забранена история, сезон
2, еп. 1
02:10 Ловци на нацисти, еп. 1
03:05 История на християнството, еп. 2
04:20 Историческата истина, еп.
1
05:15 География на убийствата,
еп. 3

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

00:10
01:10
03:15

2

26
Он еър
26 юни, СРЯДА
България сутрин
Характери
Ези-тура
Изгряващо слънце
Да нарисуваш престъпление
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:15 Сила
23:15 Хотел „Русия“
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
27 юни, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъпление
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Втори в листата – политически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона
23:15 Хотел „Русия“
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
06:30
09:00
09:30
10:30
11:30

Фокс
Сряда, 26 Юни
Мелачката
Последният мъж на света
Макгайвър
Скорпион
Под наблюдение
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Доказано невинни
911
От местопрестъплението: Маями
15:20 Макгайвър
16:15 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Четвъртък, 27 Юни
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 911
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Макгайвър
16:15 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
06:00
06:25
07:10
08:00
08:55
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25

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

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

28 юни, ПЕТЪК
България сутрин
Характери
Ези-тура
Изгряващо слънце
Да нарисуваш престъпление
Новините ON AIR
Телепазарен прозорец
Канбе стратегът
Телепазарен прозорец
Операция История
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Втори в листата
Новините ON AIR
Дъщеря на закона
Хотел „Русия“
Новините ON AIR
Директно
Q&A
Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR
Новините ON AIR
29 юни, СЪБОТА
Опорни хора
Видимо и невидимо
Операция История
Светът след 1000 години
– филм
Светът отгоре – филм
Скритата Италия - филм
Мултимедия
Новините ON AIR
Телепазарен прозорец
Превозвачът
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Телепазарен прозорец
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 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Опорни хора
Превозвачът
1864 - исторически сериал
Тихата планина – исторически, приключенски,
драма, Австрия/Италия/
САЩ, 2014 г.; режисьор:
Живите мъртви
Ловец на мисли
Семейство Симпсън
Под наблюдение
Петък, 28 Юни
Мелачката
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Макгайвър
Скорпион
Под наблюдение
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Ловец на мисли
911
От местопрестъплението: Маями
Макгайвър
Скорпион
Под наблюдение
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Лий Даниелс: Стар
911
От местопрестъплението: Маями
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Живите мъртви
Ловец на мисли
Под наблюдение
Събота, 29 Юни
От местопрестъплението: Маями
Скорпион
Скорпион
Кости
Кости
Кости
911
911
От местопрестъплението: Маями
Семейство Симпсън
Доведени братя
Кости
Кости
Кости
Стълба 49
Не си мой тип
Не си мой тип
Доказано невинни
Дълбоката държава
От местопрестъплението: Маями
11.22.63
Американците
Американците
Семейство Симпсън
Кости
Кости

26

Български

тв програми

Ернст Госнер; в ролите:
Уилям Моузли, Клаудия
Кардинале и др.
Новините ON AIR
VIB
Мултимедия
Новините ON AIR
Операция История
- предаване с Росен
Петров
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
30 юни, НЕДЕЛЯ
VIB
Характери
Q&A
Брюксел 1
По-бърз от светлината
Светът отгоре
Скритата Италия - филм
Мултимедия
Новините ON AIR
Превозвачът
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Телепазарен прозорец
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Операция История
Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
Новините ON AIR 18:30
Новините ON AIR
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Пансионът
Превозвачът
1864 - исторически сериал
Изгубени – романтичен,
драма, Франция, 2003 г;
режисьор: Андре Тешине; в ролите: Емануел
Беар, Гаспар Улиел и др.
Новините ON AIR
VIB
Мултимедия
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Новините ON AIR
Операция История
- предаване с Росен
Петров

1 юли, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъпление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона
23:15 Хотел „Русия“
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
2 юли, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъпление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Втори в листата
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона
23:15 Похитени – сериал, политически трилър
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора

3 юли, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъпление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Втори в листата
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона
23:15 Похитени – сериал, политически трилър
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
4 юли, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Как да се омъжим за милионер
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона
23:15 Похитени – сериал, политически трилър
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1

5 юли, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Как да се омъжим за милионер
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона
23:15 Похитени – сериал, политически трилър
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
6 юли, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Пътуване до Червената
планета
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите - филм
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Превозвачът
21:30 1864 - исторически сериал
22:30 Зулу – трилър, криминален, драма, Франция,
2013 г.; режисьор: Жером
Сал; в ролите: Орландо

Неделя, 30 Юни
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Скорпион
07:30 Скорпион
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Стълба 49
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 В преследване на щастието
22:00 Доказано невинни
22:55 Дълбоката държава
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 От местопрестъплението: Маями
01:50 11.22.63
02:40 Американците
03:30 Американците
04:15 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 1 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 911
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Дълбоката държава
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

Вторник, 2 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Дълбоката държава
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Сряда, 3 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви

04:00 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Четвъртък, 4 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Не си мой тип
22:25 Не си мой тип
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:15 Агентите на ЩИТ
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Петък, 5 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Кости
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Лий Даниелс: Стар

22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:00 Агентите на ЩИТ
04:45 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Събота, 6 Юли
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:10 Врагът сред нас
12:05 Врагът сред нас
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 В преследване на щастието
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Да полудееш извън
затвора 21:30 Семейство Симпсън
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 Доказано невинни
23:55 Дълбоката държава
00:50 Необикновените
01:45 11.22.63
02:30 Американците
03:20 Американците
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 7 Юли
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Врагът сред нас
12:05 Врагът сред нас
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Да полудееш извън
затвора 16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Пач Адамс
22:00 Доказано невинни
23:00 Дълбоката държава
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 Необикновените
01:45 11.22.63
02:35 Американците
03:20 Американците
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

00:00
00:30
01:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:30
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
12:30
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14:15
14:45
15:00

15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:30

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

26.VI. - 2.VII.2019 г.
00:15
00:30
01:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:30
06:00

06:30
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
12:30
13:15
14:15
14:45
15:00

15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:30

00:15
00:30
01:00
02:30
03:00
04:00

Блум, Форест Уитакър,
Конрад Кемп и др.
DW Кино
Новините ON AIR
Мултимедия
Новините ON AIR
Операция: История
- предаване с Росен
Петров
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
7 юли, НЕДЕЛЯ
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
Характери
Q&A
Брюксел 1
Началото на времето
Светът отгоре
Страната на изобретателите - филм
Мултимедия
Новините ON AIR
Превозвачът
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Телепазарен прозорец
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Операция История
Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
Новините ON AIR 18:30
Новините ON AIR
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Пансионът
Превозвачът
1864 - исторически сериал
Мой ласкав и нежен звяр
– драма, романтичен,
Русия, 1978 г; режисьор:
Емил Лотяну; в ролите:
Галина Беляева, Олег
Янковский, Кирил Лавров, Леонид Марков,
Светлана Тома
DW Кино
Новините ON AIR
Мултимедия
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Новините ON AIR

Понеделник, 8 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Американски пай
23:00 Легион
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Вторник, 9 Юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Американски пай
13:30 Семейство Симпсън
13:55 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:15 Агентите на ЩИТ
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
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ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

Ñтр. 31

воДоравно: Александрина Милчева. Онтарио. Наган. Елак. Устав. Снакс. „На М.”. Ина. Кенар. Имоти. Ректор. Бор. „Нанси”. Ергени. Солана.
Девон. Откат. Атка. Илион. Нектар. Опити. Левит.
Инари. Фалит. Мир. Вила. Роке. Фитил. Лам. Лада.
Мерак. Нар. Нона. Радар. Пас. Ока. Ото. Кон. Мит.
Робот. Рокер. Вокализа. Итикава. Мера. Окано.
Влага. Ресен. „Макарена”. Ето. Базилика. Ерат. Молар. Теле. „Арарат”. Типа. Годеник. Титани. Атол.
„Рави”. Аретир. Меласа.
оТвесно: Плоскост. Авицена. Оператор. Ентероколит. Радон. Резеда. Октан. Лапили. Арак.
Василев. Савана. Италик. Рамо. Елени. Вар. Ранит. Икони. НИС. Нали. Ятак. Кака. Адонис. Ламар. Амидол. Ярина. АТЕ. Минко. Ене. Озокерит.
Настев. Аба. Арати. Маг. Ирони. Вратар. МАН.
Гнет. Стилет. Минаре. Тан. Тим. Меноти. Оригами. АЧЕ. Китан. Тока. Опал. Елит. Крамола. Опока. Елата. Иванова. Рикадона. „Евита”. Ос. Акар.
Трирема. Асара. „Орела”.

2

28

Спорт

26

Български

Спорт

Европейски игри, Минск 2019

85 състезатели представят
България в 15 спорта

До 30 юни Минск е елиминира Далибор сребро на топка и изиарена на благородна Богданов (Северна Ма- гра по най-добрия нанадпревара, организи- кедония), за да стигне чин новото си съчетарана за втори път от до мача за бронзовото ние на лента и с полуАсоциацията на евро- отличие.
чената оценка от 20.450
пейските олимпийски
комитети и обединяваща 15 спорта. Общо
участващите спортисти
са над 4 хиляди. Над 2
хиляди са официалните лица, а 8 хиляди доброволци се грижат за
нормалното протичане
на игрите и за комфорта
на участници и зрители.
България разчита на
медали и призово класиране в традиционните за страната ни спорАнсамбълът
тове – борба, бокс, художествена гимнастика
Антоанета
Боне- точки взе бронза.
и стрелба.
ва заслужи бронзовоБългарският ансамОт първите Евро- то отличие на 10 ме- бъл по художествена
пейски иггимнастика запори, коична участието си
то се просъс сребърен меведоха в
дал на топки. МоБаку през
мичетата в състав
2015 гоСимона Дянкова
дина, Бъл(капитан), Лаура
гария спеТраатс, Мадлен
чели един
Радуканова, Стезлатен мефани Кирякова и
дал, 4 среЕрика Зафирова
бърни и 5
изиграха блестябронзови
що съчетанието си
отличия.
и получиха оценС а м ка от 26.800 точки
Катрин Тасева
бистката
за второто място.
Цветелина Цветанова тра въздушен пистолет Възпитаничките на Ведонесе първо отличие в спортната стрелба с села Димитрова и Миза България). Тя спече- 218.1 точки.
хаела Маевска заслужили бронз в категория до
Златото спе48 килограма след по- чели сръбкинябеда над Даниела Миха- та Зорана Аруела Кис (Румъния) с 3:1 нович с 241.2
технически точки.
точки, а за среПреди това тя загуби бърния медал се
на четвъртфиналите от пребори олимАнастасия Новикова, но пийската шамукраинката достигна до пионка от Рио
финала и изтегли бъл- де
Жанейро
гарката до директния 2016 Анна Корарепешаж за бронза.
каки (Гърция) с
Мартин Иванов за- 238.9 точки, коявърши на пето място то влезе във фив категория до 68 ки- нала с последен
лограма. Иванов загу- резултат.
би мача за бронза от
СъстезателкаЕмил Хасанов (Азер- та по художестбайджан).
вена гимнастиПреди това той пре- ка Катрин Тасетърпя поражение на ва спечели два Мария Оряшкова с треньора си
четвъртфиналите от медала. Възпииталианеца Матиа Гал- таничката на Брани- ха оценка от 19.200 точбиати, но продължи в мира Маркова и Сил- ки за трудност.
репешажите, където вия Стойнева завоюва
Златото в съчетани-

ето с пет топки извоюваха рускините с 27.300
точки, а бронза заслужи отборът на Беларус
с 26.150 точки.
След среброто на пет топки във второто си изиграване с три обръча и два чифта
бухалки момичетата останаха
трети с 25.750,
а сборът им
(52.550) ги класира на второто място в многобоя на 5 стотни от шампиона Беларус.
Деветкратната европейска и четирикратна
световна шампионка в
самбото Мария Оряшкова стигна до титлата
в категория до 80 килограма, след като на финала се справи с конкуренцията на рускинята
Жанара Кусанова. Рускинята първа реализира точка, но българката
отвърна и така си осигури златото.
Самбистът Ивайло
Иванов не успя да се
пребори за златното отличие. Представителят
ни в категория до 81 килограма на турнира по
джудо отстъпи с вадзари 16 секунди преди края
на редовното време на белгиеца Матиас Касе. Възпитаникът
на
Атанас Герчев беше
равностоен през
цялата
борба, но
след реализираното вадзари от Касе
той нямаше време
да реагира и до доведе финалния двубой до “златна
точка”.

Шампионска титла за Назарян
Борецът Едмонд Назарян триумфира с европейската титла за
втора поредна година. На първенството за кадети в италианския град Фаенца националът
прегази турчина Барис Ербек с
технически туш 10:0 за 2:38 минути в категория до 51 кг на класическия стил. Еди бе първо поздравен от своя именит баща Армен Назарян, двукратен олимпийски шампион, който бе в неговия ъгъл на тепиха. През 2018

г. Назарян спечели златото в подолната категория до 45 кг. Той
има още бронз от световното и
младежките олимпийски игри в
Буенос Айрес през миналата година. В категория до 45 кг Мирослав
Емилов се пребори за бронза, като в малкия финал надделя над Каспарс Бондаренко (Латвия) с 4:2.
Диана Павлова се окичи със сребро. Във финала при 43-килограмовите българката загуби с туш от
украинката Айда Керимова.
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Лига на нациите –
волейбол мъже

Загубихме от
Бразилия и Русия,
но преборихме
Германия

Волейболистите от
националния отбор на
България допуснаха
трета поредна и общо
7-а загуба в Лигата на
нациите.
Момчетата на Силвано Пранди се боре-

си мач от турнира в Куяба, но се пребориха
и направиха пълен обрат от 0:2 до крайното
3:2 (26:28, 18:25, 25:23,
25:19, 15:10) срещу Германия в последния си
мач.

ха много, но взеха само
гейм на олимпийския
шампион Бразилия и
отстъпиха с 1:3 (20:25,
25:21, 19:25, 14:25) в първия си мач от турнира в
група 16 от 4-ия уикенд
в Лигата, игран в пълната с над 3600 зрители зала "Аецин Токантинс" в
Куяба (Бразилия).
„Трикольорите” ни
паднаха и от силния
тим на Русия с 0:3 (20:25,
20:25, 21:25) във втория

Така българските "лъвове" продължават да
са на 12-о място във временното общо класиране с 4 победи, 8 загуби и
10 точки. Тази седмица в
последния 5-и уикенд от
груповата фаза на Лигата България ще бъде домакин на турнира в група 18 в зала "Колодрума" в Пловдив, където
ще играе срещу лидера
в подреждането Иран,
САЩ и Сърбия.

Жребият отреди
Лудогорец ще играе срещу победителя от двойката Дюделанж - Валета, ако отстрани Ференцварош в първия предварителен кръг на ШЛ. „Орлите” ще са домакини в първия двубой на 23/24 юли,
а реваншът ще е на 30/31 юли.
От двата потенциални съперника далеч по-опасен е Дюделанж.
Носителят на Купата на България Локомотив
(Пловдив) ще се изправи срещу Радник Биелина
от Босна и Херцеговина или Спартак (Търнава) от
Словакия в първия си европейски мач. Двата тима излизат преди това един срещу друг в първия
кръг от надпреварата.
"Смърфовете" имаха късмет и избегнаха фаворитите сред поставените тимове АЗ Алкмаар (Холандия), ФКСБ (Румъния) и Страсбург (Франция).
Те се разминаха и с доста по-неудобните Млада
Болеслав (Чехия) и Аполон Лимасол (Кипър). Първият мач е на 25 юли в България, а реваншът - на
1 август. "Сините" се изправят срещу Ружомберок,
а "червените" ще мерят сили с Титоград.

Тото 2
49 тираж
5 от 35

50 тираж
5 от 35

I теглене: 3, 13, 15, 33, 34
II теглене: 2, 3, 6, 13, 32

I теглене: 5, 12, 13, 30, 31
II теглене: 3, 7, 15, 16, 35

I теглене: 13, 17, 21, 25, 35, 37

I теглене: 7, 9, 16, 19, 23, 28

I теглене: 9, 11, 15, 16, 25, 26

I теглене: 5, 7, 34, 35, 39, 49

6 от 42

6 от 49

Тотоджокер

Позиции: 2, 3, 9
Числа: 6, 4, 1

Зодиак
16, 21, 23, 35, 46
Печеливша зодия: 10

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

Позиции: 1, 6, 9
Числа: 2, 6, 1

Зодиак
11, 36, 37, 41, 46
Печеливша зодия: 12

Страницата подготви Цветан Илиев

26.VI. - 2.VII.2019 г.

Съюзен живот

26

Български

29

Читалища

Животът е кратък,
изкуството - вечно

Годините тегнат на тялото, но духът човешки остава
млад. Лети и търси като извор да излее добродетелите
си, та който отпие глътка, да
познае мъдростта на поколенията, красотата на живота.
Воден от тия мисли през годините, областният съвет на
Нов съюз на пенсионерите –
В. Търново, разгръща богата
художествено-творческа дейност. За тридесети път общинският съвет на Нов съюз на
пенсионерите проведе певческия празник Цветница. Негов

девиз е мисълта на философа
Хипократ „Животът е кратък,
изкуството – вечно”. Домакин
бе клубът на пенсионера и инвалида „Веселие” – с. Ново село. Явиха се 25 състава от 19
клуба с 350 участници. Домакинството на феста е на ротационен принцип.
Преходният флаг през 2020
г. ще се издигне в с. Велчево,
чийто клуб ще бъде следващият домакин. Такива са традициите в общините в цялата
област: Златарица – „Къде сте,
луди години”, Горна Оряхо-

вица, Полски Тръмбеш, Павликени, гр.
Елена, Стражица.
На 10 и 11 май
2019 г. се проведе 25-ият областен
празник на любителското певческо
изкуство. За 16-и
път домакин е община Полски Тръмбеш. Тази година
той се вписва в богатия календар от изяви, свързани
с честване на 55 години от
обявяването му за град. На
сцената показаха постиже-

нията си 50 състава с 560 изпълнители от 41 клуба в областта. Границите му бяха широки – от автентичен, обработен фолклор, градски песни до индивидуални изпълнения.

Участниците получиха грамоти и малка купа с юбилеен
знак. Отнесоха оптимизма и
надеждата си за творчески изяви и в идните години.
Георги ЕВТИМОВ,
с. Самоводене

Мерките срещу пране на пари Празници в Раданово
обезпокоиха читалищата

След адвокатурата, детските градини и други
групи, които попаднаха в обхвата на мерките срещу пране на пари, промените в закона всяха напрежение и сред читалищата. В социалните мрежи
членове на читалищни
ръководства недоволстват, че председателите трябва да бъдат регистрирани като действителни собственици в
Агенцията по вписванията.
А това противоречи на реалния статут на
председателите и на духа на читалищата като
обществени учреждения. „Ако бъдат вписани като действителни собственици, възможно е на по-късен етап да има някакви действия спрямо председателите. Като например да им се търси вид отговорност или пък
данък“, заяви Жечо Желязков от читалището в село Навъсен, Хасковска област.

Желязков негодува и от факта, че от читалището
се изисква да представя годишен финансов отчет
в Агенцията по вписванията. Таксата за него щяла да е 40 лв. При над 3000 читалища държавата
може да прибира крупна
сума. Действието прилича на „изтръскване на чувал“, тъй като читалищата
така или иначе представят
отчети – в общините, министерствата, пред НАП и
НСИ, възмущава се той.
Сигнал с тези неволи е
пратен на омбудсмана. В
интернет събира подкрепа и петиция. „Категорично изразяваме протеста
си читалището да се превръща в търговско-мениджърско дружество. Това е стъпка към оттегляне на
държавата от ангажиментите й спрямо нас. Откога
институция като българското читалище се свързва
с риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм?“, се казва в нея.

Всяка година читалище ”Светлина 1883” отбелязва май като месец на културата.
Открихме го с Празника на труда. С децата се
организира четене на книги, гатанки, поговорки, пословици, посветени на труда.
Читалището проведе вечер за малки и големи, посветена на големия празник Гергьовден. Децата рисуваха картини, изобразяващи
светеца и обичая. Възрастните разказваха за
ритуалите и обичаите, свързани с този празник. Тържествено отбелязахме и 11 май - Деня
на светите братя Кирил и Методий. Децата им
посветиха рисунки, заедно пяхме „Върви, народе възродени!”
Проведохме вечер по случай 100-годишнината от рождението на Александър Геров – голям български поет.
На 20 май читалището проведе вечер в чест
на 143 г. от Априлското въстание, предвестник
на нашата тъй жадувана свобода.
В края на май читалището организира тържество, посветено на Международния ден на
семейството.
Мария Кузманова председател на НЧ ”Светлина 1883”,
с. Раданово, обл. Велико Търново

Пенсионерките от „Млади сърца“
почетоха своя учителка

В

ълнуващо тържество събра много посетители в
залата на пенсионерския клуб „Млади сърца“ в Ценово. Жените с посребрени коси
изразиха своята признателност и благодарност към една от
най-възрастните учителки в общината - Анка Ирманова. Тя беше поканена да вземе
участие като гост в рубриката „Събеседник
по желание“ по време на традиционната
седмична сбирка на
пенсионерките. А поводът беше повече от
ясен – 24 май, Денят
на българската про-

света и култура
и на славянската
писменост. Спомените изплуваха
един след друг като на кинолента
как преди години се отбелязваше празникът на светите солунски братя. Ученици и учители още
в ранни зори са
тръгвали по полето, за да съберат
цветя и да оплетат венци за портретите на Кирил и
Методий. В днешно време липсва
въодушевлението и емоционалността, а празниците се обезличават, е мнението на дамите.
Бившата учителка
сподели, че целият й
трудов път е преминал
в сградата на основно
училище „Христо Ботев“ в Ценово. Веднага
след завършването на

Педагогическия институт в Плевен през 1949
г. започва работа като
преподавател по география, химия и биология. Малките деца и
до ден днешен продължават да са като нейна

вота.
Освен като педагог
Анка Ирманова се изявява и като дългогодишен самодеец. Тя е основателка на първия
смесен хор в читалището, ръководи група-

слабост. Анка Ирманова е учила не само повечето от жените в „Млади сърца“, но и техните
деца и внуци. И всички
те са успели да се реализират успешно в жи-

та за стари градски песни, играе в десетки постановки на самодейната театрална трупа. В
читалищната библиотека има цял шкаф с книги на обичаната от всич-

ки ценовчанка. През годините тя е събирала и
описвала местни обичаи, заедно с известния
краевед Иван Томов са
проучвали родовете и
потеклото на местното
население. Анка Ирманова е авторка на
дълга поредица
от стихотворения
и приказки за деца.
„През
годините, макар
и трудно,
намирах
време
за всички ангажименти. Богата съм с труда си, с авторитета, който извоювах, и с признанието на
хората, което получавам. И днес очите ми се

пълнят със сълзи, когато чуя признателното „Благодаря ти, учителко!“, сподели пред
своите възпитанички
възрастната учителка.
Според нея животът е
борба и човек е способен да покаже невероятни възможности, за
да оцелее и преживее
трудностите.
Пред своите бивши
ученички Анка Ирманова изпълни две от
най-новите си стихотворения – „Огледален портрет“ и „Автобиография“.
Като благодарност
и уважение възрастната учителка получи
много цветя, придружени с пожелания за
щастливи и дълбоки
старини.
Станали прави и
подредени като в ученически хор, възрастните жени от „Млади
сърца“ запяха Химна
на Кирил и Методий.
Съвсем естествено диригентската палка беше подадена на Анка
Ирманова, която даде
тон за „Върви, народе
възродени!“
Марий ПЕЙЧЕВ
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Желаем творческо дълголетие!

От стр. 1
Трябва да се стремим да живеем в разбирателство и хармония. От детството ми
съм възпитана в толерантност и желание за
помощ към по-възрастните от мен. Отгледаха
ме баба и дядо в сериозна дисциплина и почитание към личност и
труд. Пожелавам на вас,
редакционния екип и на
читателите здраве, мигове, изпълнени с щастие, и най-вече с любов.

трябва да летим. Хванахме полета и кацнахме в Париж за една седмица. Изживяването беше незабравимо, той бе подготвил
пълна програма - посетихме галерии, замъци, културни паметници, всичко, което носи
наслада за душата.
Теди: Две години поред получавам поздравителен адрес и цветя
от нашия президент генерал Румен Радев. Огромно признание за

Силвия: Добър ден!
Уважаеми читатели,
„Пенсионери” е интересен вестник, чрез
него вие научавате
всякакви новости - и
в законово отношение,
и в културно, исторически факти, политически възгледи, интересни новини, които вълнуват, които се
случват тук, в България, и не само. На четивото за всички възрасти пожелавам творческо дълголетие, бъдете все така близко
до хората, нека да не
могат без вас!
- Рожденият ден на
вестника е празник.
Споделете за ваш незабравим празник.
Силвия: Имам такъв, това беше моят
60-годишен юбилей!
Тогава съпругът ми
направи изненада: станахме сутринта, той ми
каза да си стягам багажа, защото по обяд

мен и съм много щастлива от този жест. Иначе най-интересен рожден ден съм празнувала
в Йордания и древния
град Петра! Беше незабравимо!
- Всеки юбилей е и повод
за равносметка.
И вие ли постъпвате така?
Силвия: В момента пиша автобиографична
книга, която ще
бъде завършекът на моят 45-годишен творчески
юбилей, който е
тази година, но
и 65-годишен в
житейски план.
В нея застъпвам
малко повече от
личния си свят, за
да видят хората
как съм живяла,
как съм изградила музикалната си кариера...
Ценителите на хубавата
музика виждат крайния

вят. От тях научих почти всичко. От бабите ми
обикнах кухнята и досега готвя техните гозби.
Уви, те не са между нас,
но няма ден, в който да
не си спомням миговете,
когато правехме с едната баба следобеден кекс,
а с другата - баница. От
единия дядо се научих
на любов към четенето на книги, а от другия
попивах как да се грижа за вещите си, как да

- Лятото и жежките дни вече са тук, дано намерите време
и за почивка, защото знам, че усилено
работите върху нови
проекти...
Силвия: Да, освен
че пиша книгата си, записах и нова песен. Този път на италиански и
в дует. Всъщност идеята е на българката Паула Павлова - Ерилиен, която от много го-

в които да отида на семейната ни вила в балкана и да се занимавам с
градината ни. Това много ме зарежда, релаксирам, успокоява ме...
- От баба и дядо кой

изпеем и на испански.
Песента вече се разпространява в Италия,
Бразилия, Чили и други страни...
Теди: С колеги вече
започнахме турнето,
посветено на каузата за
подпомагане на двойки, които не могат да си
позволят инвитро процедури. Турнето е към
фондация „Мечта за дете” с основател Ивелина Рускова и стартирахме от
Алфатар,
Силистра,
Тутракан,
Русе. Прекрасна публика и благодарим, че
кметовете
на градовете подкрепиха
кампанията ни! Очакват ни Момчилград,
Раковски,
Драгоман,
Своге и София.
Г-жо
Кацарова,
не ви попитах като
каква баба
се виждате, живот
и здраве,
един ден?
Силвия:
В компанията на не по-малко популярният от тях
Вярвам, че
Красимир Аврамов
много допоправям това-онова, дини живее в Италия. В бра! Иска ми се поне
малки хитринки за бита „Libero e” двете възпя- едно внуче да имам,
и дома. Много ги обичах, ваме свободата, за коя- надали ще имам врелипсват ми...
то мечтае всяка жена, а ме да гледам повече.
Силвия: Моите ба- клипът към песента ве- На 65 съм вече, няби и дядовци, Бог да ги че покорява и Латинска кои около мен отиват
прости, бяха обикнове- Америка.
в другото измерение...
ни хора, отрудени, отИдеята бе на Ерили- Със сигурност ще погледали много деца. ен, тя е продуцент на магам на Теди и грижТогава, знаете, ражда- целия проект. С удо- ливо ще гледам детето.
ли са се по много де- волствие приех, хо- Ще угаждам на внуцица, а сега правим кам- рата ще ме видят раз- те, ще ги глезя.
пании, Теди участва в лична. Подчертали сме
Теди: С колко внучетакава - „Да родим де- свободата, всеки обича та ще даря мама, е Боте в България”. Докъде да има своя път. Двете жа работа. Да сме живи
стигнахме?! От по пет имаме текст на изпъл- и здрави да се случи!
деца сега да ви молим
вас, младите, да имате
поне едно. Времената

съвет няма да забравите?
Теди: Съветите на баба и дядо не се забра-

са други. Иначе това,
което съм научила от
тях, е трудолюбието и
търпението.

нението и на български
език, обмисляме да го

продукт и му се радват,
но вероятно дори и не
подозират колко старание и работа са нужни,
за да се постигнат мечтите. Радостна съм - това, което съм пожелала,
почти всичко се е сбъднало!
Теди: Равносметка
човек прави не само на
рожден ден, но и ежедневно. Аз съм работохолик и отделям много
внимание на работата,
но се замислям и за личния живот. Често той остава на заден план заради музиката... Но какво да се прави - за това
живея! Обичам работата си, иначе кулинарията е мое страстно хоби.
Събираме се с приятели в къщи и приготвям
любими ястия. Откъдето и да се връщам, закъдето и да пътувам, намирам време да си подбера и донеса подправки, стараейки се, разбира се, всеки път да достигна автентичния и неподправен вкус на ястията. Все обаче не намирам достатъчно време
да съм сред природата, а ми се иска. Липсва
ми да имам повече дни,

Интервюто взе
Иво АНГЕЛОВ
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С лу ж и те
Заедно и на 100-ния
на истината ви рожден ден!
Вашата работа, на екипа, е да върви напред, да
се мисли за хората, които сме „стипендианти” и
сме напреднали в годините, в една хубава, красива възраст
сме. Хора, не се
страхувайте, че
остарявате, ние,
пенсионерите, трябва да
правим път
и на младите.
Във вас, мили „Пенсионери”, харесвам истината. Вие служите, а това е похвално! На много
други места
се пише какво ли не, без

Работата ви
е добротворна!
От стр. 1
От сърце желая на вас, редакционния екип,
да намирате достойни сили и благодатна,
хубава енергия да продължите все напред и
нагоре. Работата ви е добротворна! Не желая да използвам точно подобна дума, но доста от печатните медии фалираха.Тези като
мен, пенсионерите, сме голяма чета, което ще
рече, че във времето вие няма да се изгубите.
Само една „забележка” към „Пенсионери”: тъй
като имам проблеми със зрението, недовиждам, затова, моля ви, направете малко по-едър
шрифта на страниците (смее се). Вълнуват ме
срещите с наборите, най са ми интересни. Опитахме да внесем закон за пенсионерите, но гербаджиите
не го приеха. Нужно
е, трябва
да се вземе отношение. Нашето поколение на хората
от т. нар.
т р е т а
възраст, е
най-предано и найсвободолюбиво.
Много от
нас, вече
по-трудно
подвижни,
но вземат
своето
бастунче
и лека-полека отиват да гласуват, което определено е показател, че сме борци за демокрация. Аз се успокоявам от факта, че днес си
млад, а утре - пенсионер, което ще рече, че ще
влязат във вашата, сборната дружина от успешно пенсионираните. Мили читатели, на вас
желая да сте живи, да сте здрави дълги години,
отлично да ви работят очите, да има хубави
неща, които да четете, като тези във вашия
вестник. Дай Боже по-често да се срещаме в живота, който ни е останал.
Проф. Стефан ДАНАИЛОВ,
актьор и политик

да се съобразяват дали биха обидили или нагрубили.
Грозно е. Всеки остарява,
никой не върви към младини. Аз се радвам на добро здраве, пътувам, уважавам хората и те ме тачат и обичат, получавам и
дарявам обич. Търсят ме,
викат ме, макар и на тези
години, благодарна съм!
Желая на младите да надминават моите години, защото не са ми вече малко.
Благодарение на здравето
си аз продължавам да обичам хората и да ги радвам.
Щастлива съм - имам правнук, който е абитуриент,
а вече чакам и шесто правнуче. Нека са ми живи и
здрави и дано дочакам поне още шест!
Валя БАЛКАНСКА,
народна певица

По случай 29-ия рожден ден на „Пенсионери” на прекрасния му екип и прекрасни читатели от сърце пожелаваме
здраве, добротворство, вдъхновение и повече хубави моменти за душата. И нека, дай Боже, да бъдем отново заедно на 100-ния рожден ден на изданието! Вие сте чудесни,
истински и творите с любов и уважение! Браво! Това е благодат! Бъдете здрави, щастливи, с бодър и несломим, силен,
непоколебим дух. Приемете нашите чест, почитания и обич!
Артистичното семейство
Теди МОСКОВ и Мая НОВОСЕЛСКА

Любов – това сте
вие, „Пенсионери”!
Мили читатели, ето че
нашият любим вестник
отново дава възможност да се срещнем,
този път по един
повод - рожден
ден! Вече 29 години „Пенсионери” е на пазара и
ни дава възможност да сме информирани както за случващото се, така и за
здравето. Още
много полезни
неща
можем
да
намерим,
разлиствайки
страниците на

Четете
любимия
вестник!
Честит рожден ден, „Пенсионери”!
Бъдете все така позитивни, съпричастни и с богата, полезна информация,
любопитни статии и интервюта! „Пенсионери” е изключително интересно
четиво за хора от различни възрасти.
Няма значение дали един човек е пенсионер - ако е активен, той не усеща
възрастта! Обръщаме се с уважение и
обич към вас, многобройните читатели
- продължавайте да следите ценното
съдържание, което екипът на вестника подготвя с много любов за всички!
Приемете нашата обич, уважаема редакция, екип и читатели!
Фолклорният дует
Севдалина и Валентин СПАСОВИ

любимия вестник, но найважното, което е там, това
е любов. Всяка статия, завладяващо интервю и снимка е подготвена и направена
с много любов за нас.
Ето това ме кара мен, момиче на 24 години, да си купувам вестника и да пия сутрешния си чай с него. По
случай рождения ден желая да отправя своето пожелание от сърце към целия екип: бъдете здрави,
вдъхновени и все така креативни и любящи творци!
Приемете моите уважения,
респект и обич!
Народната певица
Теди ЕРОТЕЕВА
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екокатастрофа
Група от международни учени констатира, че повишаването на морското равнище поради глобалното затопляне ще доведе до наводняването
на територии, на които живеят 187 милиона души. Заплашени
са големи градове като Ню-Йорк и Шанхай.
Миграционната криза, която ще възникне
като следствие, може
да доведе до войни и
други бедствия.

Според най-лошия
сценарий през следвашите 80 години планетата ще стане с пет градуса по-топла.
Това ще повиши с два
метра морското равнище. А това е два пъти
повече от прогнозите
на ООН, според които
през 2100 г. морското
равнище ще е с 97 см
по-високо, отколкото
сега, ако въглеродните замърсявания продължат с тези темпове.
Макар че тази прог-

Шантавите къщи

„охлþва”,
Áългария

Къщата-охлюв в центъра на софийския
квартал Симеоново не е нова, но стана наистина популярна след читателско гласуване в интернет страницата strangebuildings.
com. тя бе наредена на 14-о място в класацията на 50-те най-странни сгради в света.
Построена от инж. Симеон Симеонов като
къща за живеене.

Â замъка на
призраците
в префектурата хиого, в историческия
японски район харима
се намира известният
замък на призраците.
от 2015 г. той е отворен след продължителна реставрация. химеджи-дзи, или Белия замък, е един от най-старите в япония. и той е
популярен сред туристите поради вековните си легенди. Замъкът е строен 12 години, като за година на
построяването му се
счита 1609. сега той е
национално богатство
на япония, а от 1993 г.
насам - също и обект
на световното наследство на юнеско. Целият комплекс от замъци
химеджи-джо се състои от 83 сгради, почти всички дървени.
в замъка на призраците от векове се носи
женски плач. в химеджи-дзи е бил сниман
"Последният самурай"
с Том круз.

ноза е с 5% вероятност, изследователите
я смятат за реалистична.
Наводняването на крайбрежията ще
доведе до загуба на световна
територия, равняваща се на 1,8
милиона квадратни километра, което е повече от територията на Франция, Германия, Испания и Вели-

В

ъв Великобритания се напиват почесто, отколкото
във всяка друга страна
по света, пише в. „Гардиан”, позовавайки се на
резултатите от глобалното проучване Global
Drug Suevey.
В него са участвали
жители на 36 държави.
Учени
са анкетирали
повече
от 120
хиляди
души по
целия
свят, от
които
5400 са
от Великобритания.
С л е д
Великобритания в
списъка
са САЩ,
Канада, Австралия, Дания, Индия, Ирландия,

Çíàåòå
ëè, ÷å

кобритания, взети заедно. Някои тихоокеански държави просто ще изчезнат. Много

плодородни земи ще
се загубят, а 2,5 % от
населението на Земята
ще трябва да мигрира.

Пияниöи от öял
свят, елате
в Àнглия!
Мексико, Чехия, Финландия. Поданиците на

кралица Елизабет се напиват средно 51,1 пъти

годишно, американците
– 50,3, хората от кленовия лист – 47,9,
датчаните – 41,7,
плътно следвани
от индийците с
41,0 и ирландците с 40,7. Останалите са доста под
веднъж седмично. Както учените са установили,
страната е на второ място след Австралия по броя
на
търсещите
спешна медицинска помощ след
пиене на алкохол
през последната
година - 3,7% от
анкетираните са
признали, че са го направили.

Íаé-óìнèòе ñëеä човека
В продължение на хилядолетия всякакви авторитети - от религиозни до изтъкнатите
учени - повтарят едно
и също: че хората са
изключителни по природа и че те са най-умните същества. Науката обаче ни доказва, че животните имат способности, които са подобни
на човешките.
Вижте кои
са най-интелигентните
животни в света.

Котката и кучето

Преценката в този
случай е много трудна.

Папагалът

Той може да възпроизвежда човешка реч и
да отгова-

Прасето

Въпреки разпространеното мнение то е
чисто, чувствително и
социално животно, което се поддава по-лесно на обучение в сравнение с кучето.

да ги изяде. Освен това може да се научи и
да говори.

Слонът

Той е добър цирков
артист, тъй като се поддава на обучение, може
да се разпознава в огледалото и да имитира звуци.

Китът

Той може да
намери свои
близки, от които го делят хиляди километри, и изгражда
много силни приятелства.

Катерицата

Тя разпознава различни храсти и дървета и помни къде си е заровила ядките.

Гарванът

Той е много креативен – често, когато
е гладен, хвърля орехи на улицата и чака да
минат коли, които да ги
строшат, за

Шимпанзето

ря на елементарни въпроси. Като
най-разговорлив
вид е известен сивият африкански папагал.

То се разпознава в
огледало, умее да изработва инструменти и да
ги използва и се поддава на обучение.

Делфинът

Той е много социален, поддава се лесно
на обучение, може да
взема решения и се учи
от предишния си опит.

 Доказано е, че
нашата краткотрайна
памет може да „държи на светло" до седем обекта едновременно. Именно затова
(освен кода) повечето телефони по света
имат 6-7 цифри.
 ако желаете да
помните повече от седем обекта, трябва да
ги обедините в до седем групи.
 Мозъкът възприема
най-добре
жълто-зеления цвят.
Нашите очи имат рецептори за три цвята
- синьо, зелено и червено, а от тях следват
всички останали. Но
мозъкът няма такива
рецептори. Той получава информация за
светло и тъмно и за
разликата между цветовете.
 обезводняването е пагубно за мозъка, просто защото
75% от организма се
състои от вода. Затова и при някои диети
хората забелязват, че
паметта им се влошава и способността им
да разсъждават намалява.
 човешкият мозък е склонен да възприема сянката като
физическо продължение на тялото. Това е
така, защото мозъкът
определя положението на телата в пространството не само
според ъглите и краищата им, но и според
сенките, които хвърлят. Затова и изкривената сянка може да
даде съвсем погрешна
представа за това, което виждаме.
 активната интелектуална работа и
новите предизвикателства за мозъка ни
го карат да изработва нови клетки, които да заменят стареещите. Затова учените съветват хората да
решават кръстословици или просто да тренират паметта си, четейки и запомняйки
стихове.
 Молитви
съществуват във всички
религии и неслучайно се наричаш „храна за душата". Защото
в процеса на молитва
и медитация в мозъка
възникват делта-вълни, каквито обикновено се фиксират при
кърмачетата в моменти на удоволствие. Така ние „отключваме"
една реалност, която
влияе благотворно на
ума и тялото ни.
страницата подготви
иван васев
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Дълголетие

ДАФИНОВ ЛИСТ
– полезен или вреден
Има много различни растения, чиито листа се наричат дафинови. Но истинският дафинов лист е научно известен като лаврово дърво. Това е богат на
хранителни вещества сорт. Много други растения
имат такива листа с наподобяващ аромат, но химичният им състав се различава съществено. Дафиновият лист е бил използван още от древните гърци
и римляни – като подправка, като лечебно растение и в религиозни ритуали.
И до днес е широко употребявана подправка в
много кухни, особено в средиземноморската. Той
се използва, като цялото листо се добавя към ястието и така пуска аромата си. Освен кулинарните
си качества дафиновият лист е ценно лечебно растение. Какви ползи за тялото ни носи?
 Има успокояващ ефект. От векове се е използвал като естествено успокоително. Когато запалите
дафинов лист, терпеновият алкохол линалол, който се съдържа в него, успокоява тялото и ума и в
същото време зарежда с енергия.
 Има противовъзпалителен ефект. Съдържа
етерични масла, сред които и юджинол. То проявява силен противовъзпалителен ефект и се използва при проблеми със ставите.
 Подобрява храносмилането. Листата на лавровото дърво съдържат богат набор от ензими, които подпомагат обработването на трудносмилаемите храни и намаляват натоварването на стомашночревния тракт. Те успокояват симптомите при синдрома на раздразненото черво, както и при заболяването цьолиакия.
 Лекува възпалителни състояние на горни и долни дихателни пътища. Етеричните масла, които се
извличат от листата, могат да се използват локално
върху гръдния кош при силна и упорита кашлица.
Това може да бъде постигнато и чрез използване
на извлек от листата. Смята се, че етеричните масла действат антибактериално и подпомагат втечняването на бронхиалния секрет.
 Химичен състав. Дафиновите листа са източник на етерични масла, но те съдържат още и танини, наситени мастни киселини, органични киселини, фибри, витамин А, макро- и микроелементи
като калий, фосфор, магнезий, натрий, калций, желязо, цинк, манган, мед.
Противопоказания. Той не е подходящ за употреба, ако сте алергични към различни подправки,
при диабетици, при сърдечно-съдови заболявания,
по време на бременност и кърмене. Използването
на дафинов лист по време на бременност може да
предизвика контракции на матката, съдържат се и
салицилати, които увеличават риска от кървене.

какво причинява
бъбречната криза и защо
боли толкова много?

Хората, които получават бъбречна криза, имат камък
в бъбрека, който е тръгнал да се придвижва към пикочния мехур. Камъните в бъбреците сами по себе си не
болят, защото там няма нервни окончания, с които бихме могли да ги усетим. Ако камъкът се намира близо
до изхода на бъбрека, попадне в уретера или заседне
на входа на пикочния мехур, урината вече не може се
оттича нормално, защото пътят й е блокиран. Тя се задържа над камъка, а уретерът и бъбрекът се издуват –
състояние, известно като хидронефроза.
Болката се дължи на запушването на уретера при преминаването на конкремент (камък) и от преразтягането на капсулата на бъбрека вследствие на задържаната урина. Колкото и парадоксално да звучи, най-често
“болят” малките камъни, чийто размери позволяват попадане в уретера, където големите (над 6-7 мм) трудно
могат влязат.
Лечението при бъбречна колика се започва в спешен
порядък. То има за цел да облекчи силната болка и да
осигури нормален дренаж на урината от запушения бъбрек. Премахването на камъка не е приоритет в лечението на коликата, то може да се извърши и няколко дни
след преминаването на болката. Но все пак отстраняването на причината за бъбречната криза, а именно наличието на камък, е най-ефективното лечение. Затова при
възможност и наличие на съответната апаратура, освен
медикаментозната терапия може да се опита екстра- или
интракорпорално разбиване на камъка.

ЯБЪЛКОВ

ПЕКТИН

Супер концентрат

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 КАПС
УЛА
НА ДЕН
!

ТЪРСЕТЕ В
АПТЕКИТЕ

2
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Проза

Братско рамо
по случай 29-годишнината
на вестник "пенсионери"!
Търкалят се годините,
една след друга
се трупат на гърбината
и без да имам някаква заслуга,
ме правят само на спомени богат.
А от небитието зло влечуго
вече безпощадно праща хлад...
Но аз кураж не губя
и не се плаша.
Не треперя,
защото съм влюбен
в боец безстрашен вестник "ПЕНСИОНЕРИ".
Той е моят по-малък брат,
от когото черпя непрестанно сили,
и вяра, и надежда в изобилие!
На якото му рамо се опирам,
утеха в него винаги намирам.
Аз старея неусетно,
а той намига ми кокетно
и става все по-млад красавец всепризнат.
Честит рожден ден,
скъпи и обичан братко!
Бъди благословен
и приеми силни прегръдки
от твоя верен фен
многогодишния Дядко.
Тео ПеТков, владая

К

ато млад офицер, когато служех във Висшата
военна академия „Г. С.
Раковски”, се сприятелих с няколко запалени по лова приятели.
Всички те бяха по-възрастни от мен, врели и
кипели в здравия хазарт на лова. Имах вила в с. Реброво и оттам дойде голямата
ни дружба с кмета на
селото, когото всички
с обич наричаха бай
Владо.
Та като се откри
ловът за прелетен водоплаващ дивеч, той
преспа през нощта
при свои близки роднини в Коньовица и
към пет часа събра
цялата ловджийска
тайфа в раздрънканата си от коларските
пътища газка. Отпред
седна Никола Данков,
известен поет, белетрист и публицист. Бях
чел разказите и очерците му на ловна тематика, събрани в отделна книга - „На Странджа баир гората”. На
задната седалка до
мен се настани Добри Донев, композитор, който работеше
във вокално-инструменталните жанрове.
Най обичахме да пеем край ловджийския
огън неговата песен
„Пролет шета навън”.
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Почука лято по семейната ни стряха
и моята любима му отвори…
Пазарен ден – черешите поевтиняха
и пият слънце розите на двора.
и дъждовете горе се поизваляха,
и синоптикът даже се засрами,
и „дъждовете на страха” накрая спряха,
и пролетта издигна бяло знаме…
Пристягаме си пак рибарските такъми,
нахлупваме моряшките си шапки,
над пясъка на дюните денят разсъмна
за къмпинг див и мънички палатки.
Свещено лято! – ти отново в нас възкръсна
без наводнени къщи и площади…

Свещен сезон! – чертая кръста с трите пръста
в един сезон, през който пак сме млади.
георги ДраМБоЗов

À ëеëе! Ïаðäон! Óаó!

Жена като мен да изпадне в
такава ситуация. С две висши
образования, едното с магистратура, да не може да убеди в правотата си колежка от
университета за нещо толкова
дребно! Представете си, не вярва, че река Искър извира от Витоша! А леле! Извинете! Уау! Аз
ли не знам! Че тя тече покрай
моя дом, откакто се помня. А
Витоша е на две крачки от реката. Не, та не! Извирала от Рила.
А леле! Пусти навик! Уау!
И изведнъж… ново двайсет.
Река Искър се вливала в Бяло
море! Така смята умницата и не
отстъпва. Според нея, щом река
Дунав е на север, задължително
мястото е по-високо. Съгласна
съм, че няма река, която тече от

ниско към високо. И все пак…
Бяло море и Искъра?! Оказа се,
че не е чувала за река с такова име. Уау, егати тъпанарката!
Разказах подробно за спора
между двете ни на мой познат,
известен с изключителната си
осведоменост в различни области. Нека отсъди коя е правата. „Не желая да бъда арбитър на спора ви - каза той, след
като внимателно ме изслуша. По този повод ще ти разкажа
един стар виц, който знам от баща ми. Старшина поучава по подобен въпрос новобранец, който отбива военната си служба
след университета. И представи
си, младежът дръзва да изкаже
мнение по темата. Нещо недопустимо за времето си. ”Мое да

Áаé Âëадо Ìъдреöа
Продължавахме да
режем с фаровете още
четиридесет километра, или 35 минути път.
Мъглата притегляше от
тресавището при Ромча
плазмените си пръсти,
посягаше към нас иззад
черните сенки на боровете, мъчейки се да ни
хване, но напразно. Отляво на канавката изскочи заек
и понечи да
пресече шосето и можеше да го пробяга, но кметът се оказа по-бърз.
Той лекичко
завъртя волана, просто на косъм.
Не почувствахме нито удар, нито сътресение, само нещо тупна глухо в калника и бай Владо рече:
- Будала! С тази газка
той можеше да мине и
през иглени уши.
- Абе, бай Владо - рекох аз, – не ти ли беше
жал за този клепоушко?
Не е много редно на фарове да го бастисаш.
Той помисли малко,
прокара виновно лявата си ръка по побелелите си коси и отсече:

26.VI. - 2.VII.2019 г.

- Слушай, младо офицерче, не знам какво ви учат във Военната академия, но от мен
запомни! Човек е заченат в грях и е роден в
поквара. Целият му път
минава от смърдящите пелени до вонящия
„покров”. Винаги ще се
намери нещо недоб-

ро в нас, което внезапно ще изплува. Спотайва се в човека звярът и
без нужда хапе.
- Искаш да кажеш, че в
нас четиримата се крие
един латентен Луцифер? – рече развеселено Никола Ланков…
Пристигнахме
на
кръстопътя, където Батулийска река се вливаше в река Искър. Бай
Владо угаси фаровете и замаскира газката
в крайбрежния върбалак. Тук неизменно ни

чакаше петият от групата, бай Стойко от с. Реброво. Той бе корав шоп
и печен следотърсач на
дивеч. Здрависахме се.
Бай Владо и Стойко ни
разпределиха местата
за чакане, нещо като замаскирано в крайбрежния храсталак, подръчно гюме. Бай Владо ми
рече:
- Тръгвай и
пипай здраво с пушката. Мери се
пред тях. Ловът не е губене на време, а
мъжка чест и
слава. Калява
нервите и укрепва дружбата.
Със свистене почнаха да прелитат ята пъстрокрили патици и сиви гъски. Бай Владо и
другарите му загърмяха, сваляйки само едрите мъжкари. Беше дива,
но много красива местност. Навлязох с гумените си чизми, вместо да
си стоя на чакалото, в
един страничен разлив,
който се оказа дълбок
до пояс. В края му плуваха две сиви охранени гъски. Прицелих се
с новия си „Симсон” по
близкия плаващ гъсок.

имаш више, дори средно образование - крещи старшината на
войника. - Мое да имаш диплома колкото портала на поделението и в нея да има печат колкото темето на командира на
полка, но… Докато я съм старшина, Дунава че извира от Стара планина!”
На тръгване моят познат ми
каза:
- Знаеш ли, не съм очаквал,
че ще бъда предизвикан да разкажа точно този тъп виц, който
ме е и ужасявал, че има толкова
елементарни хора. Най-жалкото
е, че този „велик” анекдот и днес
е актуален. Да се надяваме,че си
разбрала какво исках да ти кажа.
снежана косТаДинова,
искрец

Стрелях. Той потрепна
от плющящите сачми,
подскочи смъртно ранен и замря. Женската
направи печален кръг
около убития си другар
и отлетя. Разтреперан
от страст от първия си
ловен успех, необмислено, с тежките си гумени ботуши се втурнах в
блатика към безжизнено разперилия крилата си ловен трофей. Затънах до кръста в тресавището. Вместо да се
върна назад, газех лекомислено тиняка, вече педя по педя цели
двадесетина метра в
поглъщащото всичко
живо тресавище. Приближавах се към целта. Като че ли изминавах километри безкраен път, безнадеждно
далечен и неизмерим.
Ходилата ми бяха като
олово, а горната част на
краката – от гранит. Доспа ми се. Изпитвах мъчителна умора при всяка крачка. Една крачка, още една… Започнах бавно да затъвам
до шия.
- О, Божичко! – чух
гласа на бай Стойко. –
Еве го „магарето”!
Бай Владо избра
близката камениста могилка и ми подхвърли
умело спасителното въже, което бе взел предвидливо от газката.
От този лов изтекоха
много години от бро-

еницата на времето.
Кметът отдавна е изгнил в гроба, бяха служили войници с Никола Ланков и много се
шегуваха със смъртта.
А големият български
композитор е жив, но
парализиран, но сигурно съжалява за това, защото съдбата отдавна престана да му
се усмихва, а би могло поне да го ощастливи със смърт. Петимата
се припичахме на пясъка край чистите води на Искъра под жарките лъчи на слънцето.
Тогава реката гъмжеше
от риба и раци, а ловът
бе в изобилие. Като че
ли бе вчера.
И сега съм на лов за
патици. Ослушвам се
самотно с вярното ми
ловно куче Робър. Само то ми остана, като
трето поколение. Но
сякаш бай Владо, найобичаният досега кмет
на с. Реброво, излиза
от мъртвилото и го чувам как в сивата студена утрин се навежда към мен сред високата, влажна сива блатна трева и ми шепне:
„Ще се мериш пред нея,
офицерчето ми… И пипай здраво!”
И аз остарях. В косите ми сребърни нишки
е оплела мъдростта. Но
пипам здраво, кмете, и
още как…
георги рангелов

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

малки обяви
0884/770787 - ASP
търси жени и мъже за охрана. Отлично заплащане. София,
ул. "Пирин" №6
0886/123973 - търся и
купувам части за москвич
412 или 408. Може и бракуван москвич
0889/378252 - продава
лечебна кализия. Лекува диабет, катаракта и онкологични заболявания; струг
за дърво без двигател - 80
лв., мъжки ризи по 5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 - домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска машина, фреза за мерцедес ку-
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0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

пе 115-115, бял ретроволан,
стъкло за фар, тасове и др.
0884/623471 - продава акумулираща печка "Изгрев", нова, центрофуга алпака за 3/6/ рамка
0878/905168 - мъжко
манто с подплата каракул
№50/52, със сваляща се подплата - 20 лв.; дамско манто
7/8, не е носено, № 48,50, с
подплата сваляща се - 20 лв.;
дамско манто - №48,50, сваляща се подплата - сиво-бежово - 20 лв.

възпоминание
На 1 юли 2019 г.
се навършват
37 години
от нелепата смърт
на непрежалимия
ни съпруг, баща и дядо,
брат и сродник
подполковник

Йордан Тодоров Петков
роден в кв. Дебър,
гр. Първомай
починал на 51 години

Години тридесет и седем между нас те няма,
но за миг не стихва болката голяма.
Скърбим без утешение, за теб жалеем
и във радостта си през сълзи се смеем.
И речникът от думи все по-беден става
и душите все по-слаби са и малко значат.
Кога за стиховете ми потрябват –
чрез тях душевната си болка да изплача!
А казват, време като мине,
по-малко щяло да боли –
лъжа жестока – огънят става все по-силен
и още по-силно гори!
От вечно скърбящите

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

имоти

0878/438599 - продава
вила на 50 км от София.
Има ток, вода, двор 850 кв.
м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава
къща в с. Огнен, 110 кв. м,
двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с
ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г.
- за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско
0884/912727 - наемам
апартамент от собственик
в София
0884/912727 - купувам
апартамент от собственик
в София
02/469/0408 - продава едностаен, реконструиран в двустаен апартамент, с гараж. Цялата сграда е санирана отвън с 10
см стиропор, вътре всичко е ново, боядисано, сменени са вратите и прозорците. Изложението е изток-юг, има парк с много
зеленина; връзка с всички превозни средства, до
3-5 минути, също и с всич-

ки вериги за пазаруване.
Наблизо има и медицинско обслужване. Без отопление температурата е
18-20 градуса.
0878/768442 - продава
стара къща в с. Агатово с 1
дка дворно място със стопански сгради и с геран, гараж и асми. С хубав изглед.
Изгодно!
0886/401737 - продава едностаен апартамент,
преустроен в двустаен, с
гараж, оборудван с ток и
вода, и др. Сградата е санирана вън с 10 см стиропор. Има връзка с всички
превозни средства
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 400 шестгодишни канадски тополи
в нея, на пет км източно от
Пазарджик
0876/212235 – продавам къща с 4 стаи, баня, тоалетна във вилната зона на
с. Побит камък, Разградско,
с чист въздух и тишина
0895/126075 – купува
къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и
Търново
0889/613432 – дава под
наем апартамент – 200 лв.,
в Ст. Загора
0899/164904 – продава
имот в София с разрешена
виза за проектиране на къща – 8800 лв.

възпоминание
На 25 юни 2019 г.
се навършиха
40 ДНИ
от смъртта на нашия баща,
дядо и приятел
полковник о. з. ХРИСТАН

ИГНАТОВ МИХАЙЛОВ

роден на 29.4.1926 г.
в село Петокладенци,
Плевенско, живял в София
Със своята скромност,
трудолюбие,
грижи за семейството, приятелство и автор
на книги ти остави незабравими спомени.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!
От семейството и приятели

ПОКАНА

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

Времето през юли
„Юли е слънчевият
месец и слънцето си
ти” – се пееше в една прекрасна песен от
наше време. И наистина, не само и природата, но и ние се разгорещяваме под слънчевите лъчи, които вече са в изобилие. Найниските температури
през юли у нас ще са
между 10 и 15 градуса,
а най-високите - между 34 и 39 градуса, съобщават синоптици
в Националн и я
институт по
метеорология и
хидрология. След
дъждовния юни времето ще се стабилизира. Очаква се средната месечна температура да бъде около нормата, която за равнините е между 22 и 26
градуса, за високите
полета - между 18 и
21 градуса, а за планините - между 6 и 13
градуса.
Месечната сума на
валежите ще бъде
около нормата, която
за по-голямата част от
страната е между 40 и
70 литра на квадратен
метър, по Черноморието и долината на река Струма - между 30 и
50 литра на квадратен
метър, а за планинските райони - от 70
до 120 литра на квадратен метър.
След валежите и
нестабилното време
през юни още в началото на юли ще настъпи относително
стабилизиране на атмосферата и валежите
чувствително ще намалеят. Над по-голя-

мата част от страната
ще преобладава слънчево време, но ще има
и временни увеличения на облачността,
само на отделни места - все още с краткотрайни валежи. Температурите слабо ще
се повишат.
Около средата и
през втората половина от първото десетдневие времето отново ще стане неустойчиво, със
следобедни краткотрайни валежи и
гръмотевични
бури. Температурите ще останат без съществена
промяна. В началото
на второто десетдневие все още на места ще има превалявания. Впоследствие ще
има няколко дни със
спокойно, предимно
слънчево време.
Температурите,
след слабо понижение, ще започнат да
се повишават. Около
средата на периода
атмосферата пак ще
се лабилизира и на
места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Към
края на десетдневието ще започне потрайно стабилизиране, както и повишение на температурите.
През повечето дни
от третото десетдневие на юли въздушната маса над страната
ще е устойчива.
Ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат още и вече ще
са по-високи от обичайните.
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лУнен
каленДар

26 юни, 23 лунен Ден,
наМаляваща луна, луна в
овен
Възможно е да усетите вътрешен дискомфорт и неувереност.
Влюбените започват да се съмняват в чувствата на своите половинки, стават по-подозрителни и ревниви. Не вярвайте на думите на малко познати хора.
27 юни, 24 лунен Ден,
наМаляваща луна, луна в
ТелеЦ
Хората, свикнали да се ръководят от чужди решения и да не се доверяват на собственото мнение, все
пак ще трябва да проявят самостоятелност. Важни събития ще ви дадат нови сили.
28 юни, 25 лунен Ден,
наМаляваща луна, луна в
ТелеЦ
Трябва да бъдете готови за
дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна
на плановете ви. Не се отчайвайте,
всичко е временно и си има край –
така ще отминат и неприятностите.
29 юни, 26 лунен Ден,
наМаляваща луна, луна в
ТелеЦ
Разногласията не толкова ще ви
попречат, колкото ще дадат тласък
за търсенето на нови пътища, за да
получите желаното, ще развихрят
вашето въображение и така ще постигнете нужния успех.
30 юни, 27 лунен Ден,
наМаляваща луна, луна в
БлиЗнаЦи
При всяко начинание трябва да
имате резервен план за действие,
към който да прибегнете, ако работата не потръгне както сте я намислили. За постигане на целите
ще са нужни находчивост и целеустременост.
1 юли, 28 лунен Ден,
наМаляваща луна, луна в
БлиЗнаЦи
Вероятно е да получите приятни вести от близки за вас хора. Не
са изключени удачни покупки. Вие
правите много за другите, но понякога е необходимо да се погрижите и за себе си.
2 юли, 28/1 лунен Ден,
новолуние, луна в рак
Пътуванията ви обещават приятни впечатления и интересни срещи, както и важни жизнени уроци.
Намерете време за общуване с любимия човек.
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Обяви

Български

ПОЗДРАВ

от плевенското село Подем
отправят сърцати пожелания за здраве, късмет и любов към дъщеря си
Мая и сина им Богомил, „виновниците” и за друга тяхна радост - отличните и очарователни внуци - росица, владислав и Петя.
Поздравяват и правнучето - 5-годишния любознателен стилиян, който
с мама роси и тате Дечо живее във Финландия. Семейството обаче още
се увеличило - със зет стефан и снаха Милена, както и със съпруга на Петя - Боби.
Баба Донка и дядо Васко са най-щастливи, когато по големи празници къщата е пълна, а душите им опиянени от емоции. Децата винаги ги навестяват и за рождените им дни подаръците всеки път са от сърце, а сладкишите - майсторски
неустоими творения. Много ги трогва това внимание и не
спират да благодарят за уважението, блаженството и любовта - тази помежду им и, разбира се, тази сред цялото примерно и любящо семейство!

ЗАПоЗнАЙте Се

0889/204146 - търся жена от 60 до 66 г. за сериозна
връзка, която да живее при
мен - в Ловешка област
0894/960290 - вдовица
на 69 г./160 см/66 кг, благородна, обича домашния уют,
желае запознанство с мъж
на подходяща възраст, за да
споделят старините си заедно при него. Да е от Пловдивския регион!
0897/270599 - на 69 г. съм.
Търся мъж пенсионер, от 65
до 75 г., висок над 170 см,
без дом, да живее при мен
на село
032/249675 - баща на 89 и
син на 62 г. отново търсят жена до 65 г. - здрава, непушачка, с пенсия, без ангажименти - за гледане срещу унаследяване
0894/768863 - приема без
ангажименти бездомна здрава дама от 64 до 75 г. за до-

глеждане и унаследяване.
Добър съм, тих и весел човек

0893/995492,
0895/245207 - пенсионер
търси свободна жена, също
пенсионер, без проблеми, с
добър характер, милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна,
учтива, тиха и разбрана. Да
е със собствен дом, честна,
без задкулисно лицемерие,
независимо с какво образование, от село или град.
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица или
разведена от 61 до 63 г.
1113 софия, п. к. 73 - 68
г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна,
търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества, аналогични на нейните
0876/108124 - вдовица
на 66 г./158 см/73 кг, добра,
интелигентна, скромна, с
благ характер, отлична домакиня, търси добър, честен и морален човек от Варна и региона, Добрич, Шу-

лъв - Около средата
на периода направете усилия, за да разрешите въпроси, от които
зависят доходите ви. Можете да си позволите да започнете ремонти вкъщи, ако ситуацията е благоприятна.
Дева - В края на разглежданата седмица
внимателно прилагайте плановете си, които осъществявате с партньора си.
Стремете се да побеждавате
в живота. Не пренебрегвайте
здравето си.
веЗни - Не пренебрегвайте изразените недоволства от страна на
близките ви. През почивните
дни моментът е изключително благоприятен, за да се разделите със старите си вредни
навици.
скорПион - Здравословното ви състояние
налага да се обърнете
към личния си лекар. Отделете време за любимото си хоби.

сТрелеЦ - Научете се
открито да изразявате чувствата, които изпитвате. В началото на седмицата може да направите пътувания, за които отдавна сте мечтали. Периодът е благоприятен за
здравето ви.
коЗирог - Вслушайте
са в съветите, дадени от
близките ви, защото това може
да ви спести редица лутания и
непредвидени грешки. Не предприемайте действия, които могат да ви отдалечат от децата.
воДолей - Опитайте да
се придържате към развитие, което ще ви гарантира и солидната подкрепа
на колеги, приятели и дори децата ви.
риБи - Предпазвайте се
от промени в личния живот, ако не сте сигурни, че ще ви
носят удовлетворение. Съобразявайте се с мнението на околните, но се вслушайте и в потребностите на сърцето си.
ДЖесика

26.VI. - 2.VII.2019 г.

Честит рожден ден!

евдОКИЯ и вАСИЛ ПеТРОвИ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (26.VI.- 2.VII.2019 г.)
овен - Не оставяйте случайните събития, нахлуващи в живота ви, да определят избора ви. Постарайте
се да бъдете точни към тези, които ви засвидетелстват нужното
уважение. Пазете здравето си.
ТелеЦ - До средата
на периода подтикът
ви за съвършенство
ще ви помогне да си осигурите много удобства. Ще имате
благоприятна седмица във финансово и здравословно отношение.
БлиЗнаЦи – Не пренебрегвайте
предупрежденията на съдбата. Ще има редица неща, които
ще трябва да откриете и използвате разумно. В любовта не бъдете егоисти.
рак - В живота ви ще
нахлуят събития, които ще внесат коренни промени
в битието ви. Те ще имат цялостен позитивен ефект върху живота ви. Не бъдете неразумни
и прибързани в решенията си.

Съобщения

мен и Силистра. Само сериозни обаждания!
0887/979530 – 72 г./165
см/70 кг, неженен, търси
пенсионерка за сериозна
връзка и да желае да живее при него
0896/847907 – 69/170/78
кг, желая запознанство с жена с добри намерения
0877430258 след 19 ч. –
40-годишен работещ варненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от Североизточна България за създаване на семейство и деца.
0899/930488 – мъж на
54 г./187 см/95 кг, търси жена от 45 до 65 г., с дом и да
ме приеме при себе си за
сериозна връзка
0890/137007 – вдовица
на 69 г./160 см/65 кг, с добро сърце, къщовница търси другар за спокойни старини при него. От Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да е

Уважаеми г-н Дафинкичев,
Имам удоволствието и честта да Ви поздравя с рождения ден на в. "Пенсионери" от мое име,
семейството ми и читателите му от Софийската адвокатска колегия.
Вестник всестранен, правдив и с художествения си стил - неповторим. Уникален с различните си жанрове, професионални политически анализи и изключително полезен за доброто здравословно състояние на читателите си.
Популярен сред всички възрасти,
търсен, понякога предаван от ръка на ръка.
Чест и слава на редакционната
ви колегия!
адв. георги рангелов

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

СТАНИСЛАвА
ЖеЛеЗОвА

родена на 18.6.1992 г.
и

АНЖеЛИНА ЖеЛеЗОвА

родена на 25.6.1996 г.
Мили слънчица, желая ви
много здраве,
радост, щастие и успешно завършване
на образованието.
с много обич от баба станка
добра и да не лъже. От Сливенския регион!
59/170/60 - разведен без
деца от Козлодуй търси съжителство с жена от малките и големите градове на
България. Да е на възраст от
47 до 65 години. Единственото условие е при разбиране да има близки с кола
– да ме вземе, нямам средства за пътуване и време за
срещи. Опознаването става,
когато заживееш с даден човек под един покрив. Живея
в собствен дом. Имал съм
семейство и работа, но след
развода съм в един пропаднал северозападен край, където не можеш да си намериш постоянна работа и кибичиш на борсата. Не пия
алкохол, самотата ме убива.
Добър човек съм. Телефон
0988799492.Емил Петров.

Времето
В сряда дъждовното време ще продължи, но валежите ще са значително по-краткотрайни и не така обилни.
температурите ще останат високи – между 18 и 27 градуса. В четвъртък ще е предимно слънчево, като температурите ще тръгнат нагоре и ще са около 29 градуса. В
петък отново се очакват краткотрайни валежи, но ще
е още по-горещо – около 30 градуса. В събота ще е предимно слънчево, но малко по-поносимо – дневните температури ще достигат 27 градуса. В неделя и понеделник
съществена промяна не се очаква, времето постепенно
ще се стабилизира и ще бъде истинско лято с температури от 25 до 30 градуса и без валежи.

БиоПроГноЗА

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

2.VI.2019 г., 22:17:19 ч.
- новолуние. За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.
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Конфликти

Дойде сезонът на удавянията

15-годишно дете се
е удавило във водите
на река Огоста край
бойчиновското
село Портитовци непосредствено след сливането на реките Ботуня и Огоста. На място са изпратени екипи
на полицията и водолазен екип от Монтана.
Очевидец разкрива
как се е случил инцидентът. „Децата бяха на
панелите в реката около половин час. След
което по-голямото с
едно от малките постепенно влизаха навътре.
Беше пуснат язовирът
на Монтана. Нивото се
беше качило. Детето


16-годишен ученик
от гимназията по механотехника в Силистра
потъна във водите на
река Дунав. Граничен
катер и водолази издирваха момчето, но то не е
открито.

изглеждаше,
че не може
да плува.
Течението го подхвана и на около 15-20 метра по-навътре, след ка-

Бум на ухапвания от змии

Бум на ухапвания от змии има вече в началото на лятото. Сигнали със снимки и клипове на
влечуги в паркове и градинки заливат социалните мрежи.
Заради честите валежи, горещините и избуялите треви все по-често можем да срещнем змии
в парковете и градинките. Сигнали за ухапвания
има регистрирани в Хасково, Стара Загора и Горна Оряховица. У нас се срещат 17 вида змии. От
тях четири вида са отровни. А опасните са само
пепелянката и усойницата.

то
пристигнах от
другия край
на брега, за последно
го видях, че се показа,
потъна и край”, разказва Николай Кръстев.


53-годишен мъж от
Ямбол се удави край Синеморец, съобщи Областната дирекция на
МВР-Бургас. Инцидентът станал в неохраняема зона край устието
на река Велека. Това е
първи смъртен случай
по Южното Черноморие за сезон 2019.

дойде лятото и търсейки прохлада във водоемите, и млади, и стари са изложени на големи опасности. Според водните спасители вниманието трябва да е засилено, когато решаваме да се разхладим. родителите да държат
децата си под контрол, а не както в случая в
удавеното момче в огоста – децата им били
девет и те не знаели кое къде е. Възрастните
да не влизат в неохраняемите зони, да спазват правилата – да не се бухват във водата
след прегряване, да влизат постепенно и не на
дълбоко, ако не умеят да плуват.

Ñрамно реøение само 3 г. за óбиéство
Намалена присъда от
20 на само 3 години затвор за жестоко убийство изкара близки на
жертвата на протест в
град Бяла. Техните искания са за възмездие
и правосъдие.
18-годишният Алекс
Ангелов почина след
брутален побой преди
две години пред дискотека в града заради една цигара. Обвиненият
за убийството – 33-годишният Валентин Маринов, получи от окръжния съд в Русе присъда от 20 години затвор.
Апелативният съд във Велико Търново обаче намали присъдата с цели

17 години – от 20 на едва 3 години лишаване
от свобода. Това предизвика недоволство у
близки, приятели и познати на убития ученик,
които искат справедлива присъда.
„От две години градът е в шок. Алекс наистина беше едно добро и
лъчезарно момче. Напрежението се нагнетява заради намаленото
наказание. Настояваме
за отмяна на това решение и справедливо такова”, коментира учителка на Алекс.
Приятели на убитото момче определиха решението на Апелативния
съд – Велико Търново, като срамно.

рокаджия издъхна Цигански бой
Син
намушка на пешеходна пътека
в Розино
майка
си след
скандал
Мъж е намушкал
майка си с нож след
семеен скандал. Деянието е извършено в
село Чавдар. Сигнал
за случилото се е подаден в РУП – Пирдоп.
На адреса незабавно били изпратени
полицейски служители, които изяснили, че
жената е пострадала
при възникнал скандал със сина й, който й
е нанесъл удар с нож
в областта на корема.
Пострадалата е настанена в болнично заведение без опасност
за живота. 36-годишният извършител е задържан.
По случая е образувано досъдебно производство.

34-годишният барабанист на пловдивската
рок банда "НеЩо ЦвЕтНо" Велко Илиев е мъжът,
който загина на пешеходна пътека в града под тепетата. Инцидентът е станал на кръстовището на
бул. "Руски" и бул. "6 септември".
52-годишният шофьор
на лек автомобил "Ситроен" е преминал на червен
сигнал на светофара и е
блъснал 34-годишния пешеходец, който е издъхнал на място. Водачът е
задържан и е освободен
срещу парична гаранция

от 2000
лева.
Пробите на
52-годишн и я
Сашо
Димитров
за употреба
на алкохол
и наркотични вещества са отрицателни. Няма и данни той да е управлявал
с превишена скорост.
Все още обаче се изчаква циклограмата на светофара, за да се направи категорично заключение за причината за
тежкия инцидент. Приятели на загиналия барабанист на "НеЩо ЦвЕтНо" се събраха на бдение на лобното му място.
Те положиха цветя на пешеходната пътека и си
спомниха за прекрасните моменти, прекарани
с Велко.

Масовият бой между враждуващи фамилии в
село Розино предизвика намесата на полицията.
Група роми от фамилия Сребреви нападнали къщите на Ескендерови. Те потрошили прозорците
на жилищата и стъклата на микробус, както и имущество, стреляйки с ловна пушка. До полицията са
подадени два сигнала за сбиване. Непосредствено след получаването им веднага са насочени полицейските екипи, в това число и специализира-

ните полицейски сили. След пристигане на място
обстановката е овладяна. Установени и задържани
са 44 лица, които пряко са участвали в инцидента.
Няма пострадали, а само имуществени вреди. Побоите са заради стара вражда на двата рода. При
огледите в домовете на задържаните са открити 3
незаконни пушки и два газови пистолета.
Роми от рода на Среброви преди няколко години нападнаха и биха по зверски начин Георги
Рогачев на собствената му бензиностанции в селото с камъни и колове. Той беше в кома два месеца, след което почина.
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жена с кола ПаДна
в искъра
жена загина, след като падна с колата си в река искър. Тя се е опитала
да спре пред ресторант,
близо до гара лакатник.
според очевидци е възможно жената да е объркала педалите на газта и
спирачката, защото автомобилът рязко ускорил и излетял от пътя.
За съжаление не са успели да спасят живота й.
Мълния уБи МлаДеж
и куче
Мълния удари 20-годишен младеж в софия.
инцидентът е станал
между блоковете в ж.к.
„люлин” 6. на място веднага е извикан екип на
спешна помощ. Момчето е откарано в „Пирогов”, но е починало.на
мястото, където е паднала мълнията, имало десетсантиметрова дупка.
въЗрасТен ПаЦиенТ
се хвърли
оТ БолниЦа
83-годишен
пациент на университетската болница "Пловдив" е
скочил от висок етаж и е
издъхнал на място. според разследващите става въпрос за самоубийство.
възрастният мъж бил
приет в отделението по
пулмология на 10-ия
етаж. Той имал дихателна недостатъчност и бил
лекуван успешно - не се
подобрявал, но не се е и
влошавал. не е давал никакви признаци, че има
намерения да посегне на
живота си.
наМериха ТруП
ПреД Блок
Безжизнено тяло на
жена е намерено пред
жилищен блок в столичния квартал „красно село“, съобщиха от Мвр.
То е открито в тревните
площи пред сградата. на
място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие.
сПеЦакЦия
срещу лихвари
специализираната
прокуратура и гДБоП
извършват действия по
разследване на група за
лихварство в Берковица,
съобщават от прокуратурата. в град Берковица и село арчар, видинско, се провеждат претърсвания и изземвания в жилища и автомобили, лични обиски, разпити на свидетели.
страницата подготви
Уляна Петкова
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Млад бъди,
не остарявай,
кръстословици
решавай!
В "Пенсионери"
ги намирай,
винаги
се абонирай!

26.VI. - 2.VII.2019 г.

Две жени отишли
при цар Соломон, водейки със себе си един
младеж.
- Този младеж обеща да се ожени за моята дъщеря! - казала
едната.
- Не! Съгласи се
да се ожени за моята дъщеря! - викнала другата.
Започнали да се
карат, а цар Соломон помолил за тишина.
- Донесете ми
най-големия меч!
Трябва да го разделим на две. Всяка от вас ще получи половината!
- Звучи прилично! - казала първата жена.
Другата:
- О, господарю,
моля, не проливай
невинна кръв. Нека го вземе другата жена.
Мъдрият Соломон не се забавил
и миг:
- Младежът трябва
да се ожени за дъщерята на първата жена!
- Но, господарю, тя
искаше да го разцепите на две - викнали от
обкръжението на царя.
- Точно затова е ясно - казал мъдрият цар
Соломон, - че това е истинската тъща.

- Тъща се кара на
зет си:
- Ти пак ли ядосваш
моето малко момиченце?!
- Твоето малко момиченце вчера ми изпи всичката бира и преби най-добрия ми приятел…

Звъни телефонът в
пожарната. Обажда се
възрастна жена:
- Помощ! Моля ви,
къщата ми гори! Адресът е ул." Хр. Ботев" 197!
- Ооо, Мария Петро-

ва, на телефона съм аз зет ви! Все още ли държите на думите си: "По-

Вицове
добре да умра, отколкото ти да влезеш в моя
дом!"

- Марийке, много те
обичам! Омъжи се за
мен.
- А с мама разгова-

ря ли?
- Разговарях, но въпреки това продължавам да тe обичам.

Три тъщи.
Първата:
- Моят зет чете списания за птиците, вероятно, като малък е мечтаел да стане орнитолог.
Втората:
- А моят чете кулинарни списания, готвач вероятно е искал да стане.
Третата:
- А съдейки по списанията, които чете, моят
е мечтаел да стане гинеколог.

- Помощ! Спасете ни!
Викнете пожарната, гори ни къщата!
- Тихо, скъпа, успокой
се! Ще събудиш майка
си…

Обява за брак:
Търся спътник в живота за моята тъща.

Тя е: шумна, гадна и
нагла.
Кандидатът да бъде:
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подъл и безмилостен.

Мъж и жена гледат
филм на ужасите. На екрана се появява страховито създание. Жената
уплашено:
- Ох, майко…
М ъ жът:
- Да
бе, вярно, прилича на
майка
ти…

В кухнята тъщ а т а
прави
кюфтета.
Малкото
коте идва при
нея и си
проси
месце:
- Мяу,
мяу!
Тъщата го рита с крак:
- Марш!
Котето пак идва и пак:
- Мяу, мяу!
- Махай се бе! - ядосано го подритва тя пак.
В кухнята влиза зетят.
Тъщата:
- Зетко, направила
съм ти кюфтенца!
Зетят сяда на масата.
Тъщата му пълни чинията, а котето пак идва и се
подмилква на зетя. Той:
- На, коте, хапни си
малко!
Котето хапва парче от кюфтето и пада на пода.
Зетят на тъщата:
- Ах, тиии, гадинооо! Намислила си да
ме отровиш, а!
И й забива такова
яко кроше, че тъщата
отлита в ъгъла.
- Йес! Ще риташ, а!
- отваря очи котето.

Гробар се прибира вкъщи капнал
от умора. Жена
му го пита:
- Много погребения ли имаше
днес?
- Не, само едно…
- А защо си толкова уморен?
- Ами щото погребваха на някакъв
човек тъщата.
- И?
- Наложи се да я
спускаме и изваждаме седем пъти на
бис.

Въпрос:
- Как може да почива едно цяло семейство с еднаединствена карта
за почивка?
Отговор:
- Картата се дава на
тъщата и цялото семейство почива.

Смях от сърце


На конкурс между
мъже на основния въпрос "Какво е смесено
чувство" победил мъжът, който отговорил:
- Това е, когато гледаш как твоята тъща лети в пропастта в твоята кола.

Служител в офис пита свой колега:
- Мите, ти още ли си
тук? Нали трябваше да
тръгнеш по-рано за погребението на тъщата!
- Да, но първо работата, после удоволствието.

Мъж се обажда на ветеринаря:
- След малко при вас
ще дойде тъщата ми със
старата ни кучка. Моля,
дайте й някаква силна
отрова, за да не се мъчи и да умре бързо.
- А кучето може ли да
намери само пътя към
вкъщи?

- Как беше на сафарито?
- Имаше инцидент,
тъщата я нападна един
лъв...
- Леле, и какво стана?
- Сам я нападнал, затова си го оставихме сам
да си се оправя.

Прибира се един
мъж след работа, тъщата у тях и той й казва:
- Сипни ми ракия.
- Абе как ще ти сипя

- Да бе, в момента й
я плащам...

Мъж и жена са в магазин, жената казва:
- Скъпи, утре мама
има рожден ден, какво ще й купим? Тя би
се зарадвала на някакъв електрически уред.
- Какво ще кажеш за
стол.

Пътешественик
влиза в непознато село и срещу него погребална церемония.
- Кого погребвате? пита той най-близкия

бе, ти луд ли си?!
- Ще ти дам 10 лв.
– Тъщата се съгласила. След малко мъжът:
- Абе вземи едно легенче да ми измиеш краката.
… – Ти нормален ли
си бе?!?
- Ще ти дам 50 лв. Тъщата се съгласила. След
малко пак:
- Става ли да ти зашлевя един шамар?
- Абе ти пиян ли си,
луд ли си?!
- Ще ти дам 100 лв.
Тъщата се съгласила.
Мъжът й праснал един
и тя паднала. В този момент телефонът звъннал и оттам се чул женски глас:
- Мило, ти даде ли на
мама пенсията?

мъж.
- Тъщата! - тихо отговаря човека.
- А защо сте я обърнали по корем?
- По гръб почва да
хърка...

В гората двама приятели:
- Съвсем няма гъби!
Даже и мухоморка!
- За какво ти е пък мухоморка?
- Поне тъщата да хапне!

Звъни телефонът,
отговаря мъжът:
- Хванали сме тъща
ти. Ако не платиш 100
000, ще я клонираме и
ще ти ги върнем и двете.

Зет чака пред опера-
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ционната зала, в която
оперират тъща му. Чака, чака и след един час
лекарят излиза.
- Има ли надежда,
докторе? - попитал зетят.
- Не, синко, ще оживее.

Зет показва новостроящата се къща на
тъща си.
- Това е холът, това е
спалнята... Отваря врата... а тук ще има балкон. Мини, мамо, мини...

Mъж звъни на вратата
на
тъща си.
Тъщата:
- Здравей,
зетко! Какво те води
насам?!
- С жената се скарахме и
тя ми каза да вървя по дяволите.

- Иване, как е
тъстът ти?
- Не питай.
- Какво,
да не се е
разболял?
- По-зле.
- Да не е умрял?
-По-зле. Смени си пола и сега имам две тъщи.

Зет хирург ще оперира тъста си. Преди операцията тъстът му казва:
- За всеки случай да
те подсетя - ако умра,
тъщата ти веднага ще
дойде да живее у вас.

Зет среща тъща си,
тръгнала с колелото нанякъде.
- Къде си тръгнала?
- Ами Задушница е,
oтивам на гробищата.
- Това е много хубаво,
ама кой ще върне колелото?

2
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Поздрав най-сърдечен, от приятели изречен
Димитър БЕЖАНСКИ

Да пребъде!

На двайсет и девет
години обикновено
човек е хем млад,
хем вече започва да
помъдрява.
На двайсет и девет
години всеки вестник вече не е млад,
а дали е мъдър – това зависи от хората,
които го списват.
За вестник „Пенси-

онери“ спор
не може да
има – мъдър
и умен си е
вестникът
още от младостта си.
Защото го
списват хора със сребро в косите, със злато
в главите и със стомана в душите.
Желая му да пребъде!
На сто двайсет и
деветата му годишнина, живот и здраве, ще му пожелая
пак същото.
Е, ако не аз, то
бъдещите му читатели!

Божидар
ТОМОВ

К

В очакване

ак минава времето
само! Сякаш вчера
беше, когато Вестникът оцвети вестникарските сергии!
Как минава времето
ли?... А ето - сега ми се
струва, че Вестника го
има, откакто се помня.
Вестникът, на чиито
страници винаги има нещо интересно за мен и
за моите приятели. Вестника, чийто нов брой очаквам всяка сряда.
Колко пъти в тези ня-

колко изречения повторих думата „Вестника“?
Изписвам го с главна
буква. И така го произнасям. Кажа ли „Вестника“, мога и да не споменавам точно името му. Моите приятели знаят кой Вестник
имам предвид.
Не мога без Вестника като читател. Не
мога без Вестника и
като автор. Гордея се,
че името ми се среща на страниците на
Вестника. Названието му е скромно и без
претенции. И едновременно с това неточно. (Не, не предлагам да бъде сменено
или допълвано!) Но
познавам не едно семейство, където страниците му разгръщат
не само пенсионерите.
Четат го дядовците и бабите, но дори и внуци

За
ползата
от
вредата

.
г
9
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Понеже младите българи
в своя налуден крос
бягат все по чужбините –
кой където намери,
разпространявайте
родния бъдещ
официоз:
вестник
„Пенсионери”!

Прокарвайки към сърцата
магистрални пъртини
и напук на разните
медийни бездария,
вестник „Пенсионери“
стана на 29 години –
на колкото се чувстват
пенсионерите в България!

Уляна Петкова

Нека
векува!

което да сподели с приятели. Разнообразието,
многообразието, тем-

пераментът, изисканият вкус, липсата на
каквото и да било конюнктурно заиграване в темите и проблемите... Не, в
никакъв случай не бих
могъл да изброя всичко,
заради което
обичам Вестника.
Банално ще кажа:
„Честит празник!“ Но в тези думи влагам много
повече, отколкото те
изразяват.
И оставам
в очакването на следващия брой.
Както винаги – едно очакване от сряда
до сряда.

Виктор Самуилов

Васил СОТИРОВ

Честитка

от интернетните поколения. И наистина – всеки намира по нещо интересно лично за себе
си. И нещо интересно,

Много ли, малко ли – чудя се вече!
29 навърших, човече!
Стар ли съм, млад ли съм – даже не зная.
Ала не мога въобще да си трая!
Трудно сред вълчето време живея –
но ще се боря – тъй както умея!
Бия камбаната, будя народа,
без да очаквам голяма изгода.
И на управници право в очите
истини казвам – без да ме питат!
Искам за хората с мъдрост - достойнство!
Сносен живот за пенсионното войнство.
Трудно е много, но обещавам
вашата кауза да не предавам!
Дълго гласът ни все да се чува,
а „Пенсионери” – нека векува!

Кратки обяви
 Обява на детективско
бюро: Бързо и достоверно ще установим защо мъжът ви изведнъж е толкова щастлив!
 Надпис на входа на
синагогата: "Влизането с
шапка е равно на прелюбодейството." Подпис отдолу:
"Опитах и едното, и другото - разликата е огромна!"
 Популярният съновник на "ЕкстрасенсИздат" излезе в специално
адаптирано пернишко издание. Книжката за тълкуване на сънища се състои
само от една страница, на
която пише: "Каквото и да
сънувате, все ще е на бой!"
 Реклама в сервиз: "Извършваме ремонти – бързо,
качествено, евтино! Клиен-

тът избира кои две от изброените три условия да
спазим.”
 Малка обява: Симпатична, заможна, със собствено жилище, направено по неин вкус, НЕ
си търси мъж! Само се хвали!
  Р е к л а м а
по радиото:
- Чувствате се
остаряла? Грозна? Дебела
и непривлекателна?
Няма страшно! Подарете
бутилка водка на мъжа си и
веднага ще си върнете предишната младост и привлекателност!
 Химнът на погребалните агенции:
Песента "Има ли цветя на
леглото до тебе".
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