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има пари за новите пенсии

Год. XXIX (1358)
10.VII. - 16.VII.2019 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Националният осигурителен
институт разполага с допълнителни 13 млн. лева за новите
пенсии през тази година, изчислени и по двете формули. Това
каза социалният министър Бисер Петков.
По думите му НОИ ще
направи всичко възможно, за да няма забавяне при изчисляването на
пенсиите въпреки неочакваните поправки в
Социалния кодекс.

Защо ви дадох
своята душа

20 години без
дамян дамЯнов
На 6 юни 1999 г. спря
да бие сърцето на един
от най-обичаните български поети - Дамян Дамянов. Няма българин, който да не знае историята
на този човек, белязан от
млада възраст със страданието на една лирична
душа, затворена в болно
тяло. Тази болка преследва дните му и в най-щастливите моменти от живота му.

на стр. 30

на стр. 2

Всеки трети - В
риск от бедност
"Данните за бедността и неравенството в България са стряскащи. Темата за доходите на хората трябва
да ни интересува всеки ден.
Над 2,3 млн. българи са изложени на риск от социално изключване
и бедност. Това е всеки трети българин." Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България"
Надя Клисурска.

до 15 юли във
всички пощенски станции
Цените остават
непроменени

1 месец 2,40 лв.
2 месеца 4,80 лв.
5 месеца 12 лв.

каТаложЕН №552

Размисли на главния редактор

Разговор
с акварела

Пазарлък

Вдигнаха пенсиите с 5,7%! Ура! Ще цъфнем
и вържем. Поскъпнаха токът, водата, парното
и повечето стоки от първа необходимост. Според председателя на КНСБ не било страшно.
При майка му разходът за електричество щял
да се повиши с 1-2 лв. За водата не го е смятал.
Г-н Пламен Димитров, който наскоро стана член
на Съвета на директорите на „Албена” АД, ни успокоява. Синдикалист, защитник на правата на
трудещите се срещу безобразията на работодателите на заплата от тях си е нонсенс. В демократичния свят е недопустимо, у нас не е така.
И той твърди: „Все ще им остане нещо от увеличението на пенсионерите.” Бре, да му се невиди! Да направим елементарна сметка. Около
милион и 250 хил. са получаващите до 320 лв.
нашенци. На тях им дават коледни и великденски подаяния от по 40 лв.
на стр. 4

Художникът
Сава ЦоновСки
на стр. 31

ПоЗиЦиЯ

бЛАГодАрносттА

Парламентът отдели изключително внимание на промени в Закона за домашните любимци. вярно е, че кучетата доста се размножиха
и при безотговорни собственици нападат и дори хапят. но за безсъвестните им собственици
има купища наредби, общински правила, застъпващи се нПо, ветеринарен контрол, глоби и наказания. докато за възрастните хора например няма нито закон, нито какъвто и да е друг
регламент. излиза, че кучетата и стопаните
им са по-важни от пенсионерите, които в огромната си част изнемогват и умират в бедност.
За тях все няма време. и понеже гербаджийското мнозинство не допуска в пленарната зала
обсъждането и приемането на специален закон
за възрастните, депозиран чрез социалистите, препоръчваме на другаря Сергей Станишев
– председател на ПеС, благодарил наскоро на Б.
Борисов за подкрепата в Брюксел и определил го
за зрял държавник, понеже: „в някакъв смисъл и
двамата сме възмъжали и помъдрели с годините”, да го помоли най-сетне да разпореди на депутатите си да се замислят ако не за нас, то за
собственото си бъдеще. и да гласуват важния
документ, който да подобри качеството на живот на над 2 млн. българи, преминали в заслужен
отдих. Приемат ли нашия закон, нищо чудно и
ние да благодарим на премиера. Сега обаче просто нямаме основателна причина да го сторим.
„П”

на стр. 3

абонирайте се

Златна ера за Щрак, Марийке,
възрастните хора на портрет

Писателят Карл Оноре е на 48 години, 50-те се задават и както той казва: „ужасната тежест на възрастта“ започва да го тегли назад. Наистина ли
остаряването е толкова лошо, колкото всеки казва? Това, което трябва да
очаква оттук насетне – само немощност и смърт ли е? Така той решава да
започне книга по темата. Резултатът е
книгата „По-смел – вземете максимума от нашия по-дълъг живот“ – призив
към обществото да спре да се тревожи за остаряването и да се възползва
от всяка капка живот, която времето
ни е подарило.
на стр. 29

Първите жени фотографи у нас
обикновено усвояват тази професия от мъжете си, на които помагат, а впоследствие работят самостоятелно. Според консервативните разбирания на времето,
в което живеят, фотографията не
е в списъка на „разрешените” професии за жени. Дори и в Европа по
това време рядко се срещат жени
фотографи.
След освобождението на България жената започва да навлиза в някои нови за нея професии.

на стр. 9

2

2

Законът
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Пенсиите

Предложения за промени в управлението на
етажната собственост

Над 260 писма с предложения за промени и допълнения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) са постъпили в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Да се решат проблемите
със събирането на таксите за поддръжка на общите
части в жилищните сгради
и да се накарат некоректните обитатели да плащат.
Ако съседът не внася таксите, местната община да
ги събира при плащането
на местните данъци. Това
са част от многобройните
предложения за промени
в Закона за управление на
етажната собственост, които са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на инициирания от ведомството обществен дебат.
Когато има разпоредителна сделка с имот - етажна собственост, да се изисква и декларация, че таксите за входа са платени.
Това е друго предложение
на браншовиците по темата. Ако това не е направено, плащането да се извърши в момента на изповяд-

ване на сделката или новият собственик да подпише декларация, че ще ги
поеме.
Според предложенията
за новите текстове на закона трябва да се плащат
задължително такси за общи части, без значение дали жилището е обитавано, както
и да се регламентират минималните
им размери, сумите да влизат в собствена банкова сметка
на етажната собственост, а касиерите на блока да се заменят от професионални домоуправители. Има и мнения домоуправител да стане професия, а т.нар. домови книги да станат електронни и
общината да има грижата
да ги води.
Сред предложенията за
промяна още е да се въведат различни минимални такси за поддръжка на
управление на сградите.

Ïенсионните
фондове спечелиõа
милиони за 3 месеца
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове у нас към 31 март
2019 г. е 4 694 444 души, като нараства спрямо 31 март 2018 г. с 1,68
на сто, информираха от
Комисията за финансов
надзор. В системата на
допълнителното пенсионно осигуряване
към 31 март 2019 г. са
акумулирани нетни ак-

тиви на стойност 14 079
млрд. лв. В сравнение
с края на първото тримесечие на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 10,01 на
сто. Общите приходи
на пенсионноосигурителните дружества за

първото тримесечие
на 2019 г. възлизат на
46 690 млн. лв. и се увеличават с 4,35 на сто в
сравнение с отчетените приходи за първото
тримесечие на 2018 г.
Нетният финансов резултат на дружествата към края на първото тримесечие на 2019
г. е в размер на 16 750
млн. лв. Основна част от
печалбите на пенсион-

ните фондове се генерира от четирима от големите играчи на пазара. „Алианц България”
и ПОК „Доверие” приключиха първото тримесечие на годината с
печалби от 4,955 млн.
лв. и 4,218 млн. лв., докато „Съгласие” обяви

А в по-скъпите квартали
да плащат повече предвид
възможността от по-високи приходи от наеми.
Друго предложение е
част от таксите, които се
събират, да са процент
от минималната работна
заплата.
Ако

н я кой съсед
реши да не плаща, в началото на годината да му се
налага да се издължи пред
общината заедно с плащането на местните данъци.
Новите текстове целят
постигане на по-ефективно управление на етажната собственост и конкретизиране на правата и задълженията на собствениците.
В момента статутът на
сградите, които предста-

положителен финансов
резултат от 4,188 млн.
лв. Добри резултати отчитат и от ДСК „Родина”, завършили първите три месеца на 2019 г.
с печалба от 2,532 млн.
лв. Останалите компании приключиха тримесечието с печалби
от под 1 млн. лв. ЕН ЕН
обяви 840 хил. лв., а „Бъдеще” – 218 хил. лв. Пенсионноосигурителният
институт отчете печалба от 71 хил. лв., докато
ЦКБ „Сила” и „Топлина”
завършиха тримесечието на загуба от респективно 230 хил. лв. и 42
хил. лв. Фондовете обявиха печалба от 17,387

млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г. и положителен финансов
резултат от 14,711 млн.
лв. за първите три месеца на 2017 г. Общите приходи за предходните две години възлязоха на 47,62 млн. лв. и
41,925 млн. лв.

вляват затворени комплекси, не е уреден, затова с
промените в ЗУЕС ще се
направи отделна глава в
закона и ще се разпишат
подробно ангажиментите
на техните обитатели.
Подготовката на новите текстове в закона ще
става съвместно с други
ведомства, като се очаква с промените да се повишат правомощията на
местните власти.
Предстои през септември тази година да бъде
публикуван за обществено обсъждане проектът
на Закон за изменението и
допълнение на ЗУЕС. Преди това ще бъдат създадени четири работни групи за изработване на бъдещите текстове от закона, съответно в категориите „Управление на етажната собственост“, „Професионални домоуправители“, „Сгради с особено
управление“, „Контролни
функции на общинските
администрации“.
В последната група ще
бъдат активно включени
представителите на местните власти в страната. Работните групи ще се администрират от МРРБ.

10.VII. - 16.VII.2019 г.

има пари за
новите пенсии

От стр. 1
Парите за нови пенсии, независимо
дали се смятат с трите най-силни години преди 2000 г., или не, ще бъдат осигурени от икономии, обясни социалният министър.
"Разчетите на НОИ за тази година са,
че ще са необходими от 13 до 14 млн.
лева повече за новоотпуснати пенсии
по новия и по стария ред, което на фона на 10 млрд. лева, планирани за пенсии
през 2019 г., разбирате, че не представлява никакъв проблем", допълни Петков.
Според изчисленията на социалното
министерство близо 30% от бъдещите
пенсионери щяха да бъдат с по-ниски
пенсии, ако беше останала само новата
формула. Сега това ще бъде избегнато.
"За хората, които са подали съответно
заявление за отпускане на пенсия или
на които им е отпусната вече пенсия, да
могат в шестмесечен срок да заявят желание отново да им бъде изчислена пенсията и съответно ще им бъде отпусната
по-благоприятната пенсия от началния
момент", уточни министърът.
Опцията за избор на формула ще важи четири години.
На въпрос постигната ли е така справедливост, социалният министър отговори: "Пълна справедливост в социалната
система няма. За да няма ощетени, съответно беше предприета тази законодателна стъпка."

Една прекрасна дама на 92
Шер е икона.
Тя е певица и актриса, носител
на редица престижни статуетки от различни
награди, сред
които "Оскар",
"Грами" и много други.
73-годишната звезда е преминала през
много в личен
и професионален план, но
продължава да
пълни залите с
верните й почитатели, които десетилетия
наред я подкрепят. Жената, която цял живот е
опора на Шер в
трудните и силните моменти,
се казва Джорджия Холт. Майката на Шерелин (цялото име на голямата поп
икона).
Джорджия отглежда
дъщеря си сама, нейният съпруг я напуска, когато Шер е малко момиченце. Тя е родена на 9 юни 1926 г. и
има ирландски, английски, немски, френски
и холандски произход.
Твърди, че е посещавала 17 различни училища. Баща й я учи да свири на китара и да пее.
Холт се пробва в киното и музиката.
Джорджия определе-

но е на "ти" със сватбите. Самата тя е била омъжена цели 6
пъти. Тя печели няколко състезания за
таланти, както и за
красота. През 50-те
години има няколко малки телевизионни роли. Въпреки
своите артистични
заложби Джорджия
не успява да се покатери до върховете на славата.
"Майка ми е точно като Роки. Тя никога не се предава",
казва Шер за своята
майка. Джорджия е
на 92 години. Въпреки това звездната майка, както и дъщеря й, изглеждат
прекрасно и продължават да бъдат
заедно, макар Шер
да има доста зает
график.

Ñðåäíèÿò îñèãóðèòåëåí
äîõîä çà àïðèë 2019 ã.
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход
за страната за месец април 2019 г. е 991,12 лв.
Средномесечният осигурителен доход за
страната за периода от 1.5.2018 г. до 30.4.2019
г. е 920,83 лв.
Определеният средномесечен осигурителен
доход за страната за посочения период служи
при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2019 г., съгласно чл.
70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Българската данъчна
Сива
икономика в система - деформирана
и несправедлива
производството
на хляб
Сивата икономика при хлебопроизводството
е около 40%, каза Марияна Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.
По думите й най-страшното е, че такива предприятия изпълняват обществени поръчки за хранене на деца в училища и в детски градини. Това
е факт в 40% от общините, каза тя и обясни: "Това
са фирми, които са само регистрирани по Закона
за храните, но не предоставят и не произвеждат
хляб по утвърден стандарт. За да получат правото да произвеждат по този стандарт, те трябва да
работят абсолютно на светло. Стандарта го предоставяме ние и контролът там е ежедневен."
Кукушева подчерта, че в момента се прави

Разговорът за данъчната политика е далеч по-широк – не да намалим
този или онзи размер на ДДС, а да
преструктурираме цялата данъчна
система и да я направим по-справедлива, тоест да облагаме всички
субекти съобразно техния принос
в общия брутен продукт и в по-голяма степен тези, които дават повече, разбирайте корпорациите“. Това каза Пламен Димитров, председател на КНСБ.
„Данъчната система в България е
една от най-несправедливите в Европейския съюз, косвените данъци са около 2/3 от общите данъчни
приходи, тоест най-несправедливите данъци са най-големи. Въпросът
е дали те могат да бъдат намалявани, преди да бъдат увеличавани останалите данъци. Общото данъчно
изземване и допълнителните приходи са около 35%, а в Германия
- около 40% от БВП. ДДС е един от
най-големите елементи на данъч-

ните приходи“, допълни Димитров.
„Нашето предложение е да въведем необлагаем минимум върху
доходите. Аз съм силен скептик, че
дори да бъде намален ДДС върху
хляба и лекарствата, тези стоки ще
получат трайно намаление на цените, защото това не може бъде контролирано“.
Според Пламен Димитров цените
могат да паднат, ако значимо и едновременно се намали целият размер на ДДС по цялата верига – „с
около 5-процентни пункта, което
означава, че от сегашните 20% общата ставка да стане 15%“.
„Тогава няма как пазарът да реагира по различен начин, освен да
намали цените на всички стоки и услуги, които се облагат с ДДС“.
По думите на Димитров България е между първите пет държави
в ЕС по размер на сивата икономика и по отношение на недекларирания труд.

Ръст на БВП

проверка по този въпрос и ще бъдат изнесени
официални резултати с имена.
Тя посочи и какво се прави срещу сивата икономика в бранша: "Една от мерките, която предприехме, е увеличаване на човешкия труд при
нас. В момента средната работна заплата на найнискоквалифицираните работещи в бранша е
чисто 1000 лв. Това е заплата, за която много
браншове могат да мечтаят. Това е единственият начин, за да можем да спрем кадрите да изтичат от България. Другият акцент в тази посока е възможността за повишаване на конкуренцията между нас - това е сигурен начин и за изчистване на сивия сектор, и за подобряване на
качеството."
Търговци на хляб и сладки очакват поредното повишаване на цената на тока да се отрази на
цените и бизнеса им.
Очаква се цената на пшеницата за реколта
2019 да е по-висока, подчерта Кукушева.

През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт
(БВП) възлиза на 24 656
млн. лв. по текущи цени, съобщи Националният статистически институт. Преизчислен в
евро, БВП е съответно
12 606 млн., като на човек от населението се
падат 1801 евро.
Сезонни данни показват растеж от
3,5 на сто на БВП
през първото тримесечие на 2019
г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1,2 на сто спрямо
четвъртото тримесечие
на 2018 г.
Създадената от отраслите на националната
икономика брутна до-

бавена стойност през
първото тримесечие на
2019 г. възлиза на 20 950
млн. лв. по текущи цени.
През първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на
аграрния сектор в добавена-

та стойност на икономиката запазва равнището си от същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява
относителния си дял в

добавената стойност на
икономиката с 0,4 процентни пункта, до 29,4
на сто. Относителният
дял на добавената стойност, реализирана от дейностите
в сферата на услугите, се увеличава
до ниво от 68.3 на
сто при 67,9 на сто
през съответния
период на пред
ходната година.
За крайно потребление
през
първото тримесечие
на 2019 г. се изразходват 83,2 на сто от
произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 15,4
на сто от произведения
БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

ботещите млади семейства.
С данъчни облекчения за младите семейства с деца, които са
работили последните
години и са внасяли
осигуровки, ще остане
в повече доход от 600
лв. на година.
"Това ще струва на
бюджета около 300
милиона лева", обясни Клисурска и добави, че социалният па-

кет на социалистите
няма да се отрази сериозно на бюджета на
държавата.
"Отново внасяме искане за преизчисляване на всички пенсии
и увеличаване на социалните помощи за
енергийно бедните заради очакваното увеличение от 1 юли отново на ток, парно и
топла вода", заключи
Клисурска.

Всеки трети - в
риск от бедност

От стр. 1
Тя добави, че по
официални данни над
50% от всички работещи българи получават
под минималната работна заплата, а други 26% - до 1000 лева.
По думите й половината от парите си българите дават за данъци,
осигуровки, акцизи и
на практика държавата си ги взима обратно.
"На 53% от българите,
които работят, им остават само по 250 лева на месец", добави
Клисурска.
Тя припомни, че
през юли се очаква
да скочат отново це-

ните на тока и парното, а през последната
половин година са се
вдигнали всички стоки от първа необходимост.
"Радвам се, че преди дни от ДПС излязоха със сходно на наше
предложение за намаляване на ставката на
ДДС за хляба, а председателката на групата на ГЕРБ говори за
ставката на ДДС за лекарствата, но финансовият министър и министър-председателят
казаха, че няма да се
пипат данъците", каза
Клисурска. Тя напомни, че България все

още е парламентарна република и не е
правилно премиерът
или министрите да се
месят в работата на
народните представители.
По повод пакета от
законодателни инициативи на левицата
Клисурска каза, че ще
бъде променен Законът за данъка на доходите на физическите лица. Тя обясни, че
по 50 лв. за всяко дете ще остават в родителите на месец, които ще бъдат приспадани от ДОД. Това на
практика е данъчна
преференция за ра-
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проблеми

бисер
България пак се завърна като една индустриална държава
- както е била преди
1945 г. Където минете - завод до завод.
И в голямата си част
всичко заминава за
износ и това държи
БВП висок.
Бойко борисов

кРАТКИ
ВЕСТИ
Демокрация

76% от хората по
света се съгласяват с
твърдението, че демокрацията може да има
недостатъци, но е найдобрата форма на управление. У нас половината българи не смятат, че демокрацията е
най-доброто управление.
Фалшификати
и пиратство
Годишните загуби
поради фалшифициране и пиратство в България се оценяват на 809
милиона лева, което се
равнява на 15,5 на сто
от продажбите в тези
11 отрасъла на икономиката.
Проверки на
къщи за гости

Нови проекти изскочиха покрай еврокъщите за гости. Собственици на такива имоти
са поискали пари за басейни, джакузита и ресторанти по Програма
за развитие на селските райони. Има съмнения за нередности, затова ще бъдат проверени, съобщи земеделският министър Десислава Танева.
Караянчева
в Русия

Има голям потенциал за задълбочаване на
двустранните отношения в сферата на енергетиката, където Русия
и България са дългогодишни партньори. Това
заяви председателят на
Народното събрание
Цвета Караянчева.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Поуките от срещата
на Г-20 в Осака
В края на юни в Осака се състоя двудневна
среща на лидерите на 20-те най-развити в икономическо отношение държави в света. Единственото нещо, по което бе демонстрирано единно
съгласие, бе желанието им да елиминират изхвърлянето на пластмаса в океана до 2050 година. Амбициозна и важна цел безспорно, но
на фона на всички други проблеми в световната икономика, които срещите на Г-20 илюстрират идеално, тя стои някак самотно.
Другата добра новина от Осака дойде след
срещата между американския президент Доналд
Тръмп и китайския Си Дзинпин, които обявиха
размразяване на търговските преговори между
двете най-големи икономики.
Една от водещите теми – промяната в климата,
за малко да дерайлира целите преговори още в
първия ден на срещата на върха. Президентът
на Франция Еманюел Макрон начерта „червена
линия”, без която би отказал да подкрепи финалното споразумение – участниците да потвърдят
задълженията си по Парижкото споразумение
и да се съгласят на бъдещи мерки за промяната в климата. Това, естествено, не се хареса на
Доналд Тръмп. САЩ се опитаха да смекчат езика на финалното изявление, така че то да включва единствено декларация за намаляване на въглеродните емисии. Това предизвика ожесточен
спор в първия ден от срещата на върха в Осака,
но завърши с компромис. Останалите 19 лидери подписаха в декларацията, че задълженията
им по Парижкото споразумение са необратими.

Мерките на групата спрямо икономиката също се оказаха половинчати. Докато 20-те лидери се съгласиха, че световната икономика в този момент расте прекалено бавно, те не се обявиха против протекционизма за втора поредна
година. Това е лесно обяснимо. Администрацията на Доналд Тръмп превърна митата в главен
инструмент на търговската, а и на външната политика на САЩ.
Тръмп пристигна в Осака, след като отправи нови търговски заплахи към партньорите от
Г-20 Китай и Индия.
Основната цел на Г-20 е запазване на световната икономическа стабилност, но Тръмп размахва чук над това с търговската война срещу Китай. Както при миналогодишната среща на върха в Буенос Айрес, събирането в Осака бе по същество подчинено на търговската битка между
двете най-развити икономики в света, с което
останалите 18 членове бяха поставени в ролята на случайни наблюдатели. Все пак Тръмп заяви, че двете страни ще подновят преговорите
за рестартиране на търговията.
И с какво в крайна сметка ще се запомни срещата в Осака. Най-вече с търговско примирие
между САЩ и Китай, спонтанна покана за среща на корейската милитаризирана зона, ядосан
френски президент заради климата и финално
комюнике от 12 страници, което е смесица от
изявления за търговските напрежения, за криптовалутите, за климатичните промени. По повод
на документа Юнкер се пошегува, че той е написан на такъв скучен език, че никой не го чете.
Всичко това демонстрира чудесно безсмислеността на формат като Г-20 в свят, в който дори
партньори като САЩ и Европа не могат да заемат единни позиции по много теми.
Цветан ИЛИЕВ

Общество
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От стр. 1
Парите им ще скочат със
17-19 лв., с които допреди
две години биха могли да
купят 16-19 хляба „Добруджа”. Днес самуните ще са с
4-5 по-малко. Сиренето ще
бъде минус 100 г, месото –
минус 150 г, маслото – минус 50 г, и т. н. Ами онези
около 600 хил. възрастни
хора с до 200 лв.?!
По този начин, с подобна

„ФИНАНСОВА ГРИЖА”

благосъстоянието е невъзможно да се подобри. Тъпче се на място и дори се
връщаме назад. Задължително е решителното преизчисляване заради ниската база. Ежегодните излишъци, раздавани от Б. Борисов еднолично, понякога през прозореца на джипа, ще са достатъчни. Ако те
реално са по 3 млрд., а не са
предизборни залъгалки, то
за един мандат щяхме да се
зарадваме всички, без изключение, на двойно повече финикийски знаци. Това
ще са около 12 млрд., а НОИ
разпределя за нас малко
над 10 млрд. лв. Може сметката да не е съвсем точна.
Но за това са специалистите
от разни институции и агенции, които да имат предвид
трудовия стаж, вноските за
осигуровки, личния принос
на отделния човек към системата. Не е справедливо
преизчислението да се прави на калпак. Причините за
бедственото състояние на
пенсионерите не са в липсата на възможности, а в
отсъствие на желание. Левицата безуспешно прави
опити, но капиталът я мачка яко заради комисиони
и печалби. Сделката с американските самолети например ще им излезе през
носа. И там ще отидат 3
млрд. лв. А тя е хем уникална, хем забатачена. Имаше
решение на Народното събрание средствата да бъдат
плащани разсрочено и те
да не надхвърлят 1,8 млрд.
с ДДС, четирима министри
да преговарят – нищо подобно не се случва в парламентарната ни република. Да не говорим, че експерти от бойната ни авиация са категорични: руските Су-25 са значително подобри, което се признава и
от американските им колеги, и са двойно по-евтини.
Имаме и в момента 14 такива. Но не изгодата ръководи кабинета на Борисов, а
характерният за него слугинаж. Съюзниците от НАТО и
шефовете от Белия дом са
над добруването на народа
и националната сигурност.
Голямата им беда е, че гледат единствено на Запад.
Оттам дойде властта им. А
нашето добруване не ги интересува. Равносметката за
30 години преход не е оптимистична. Най-бедни сме в
ЕС, най-бързо се топим като нация. Брутният вътрешен продукт расте, но разпределението му е като в
онзи казармен анекдот: „За
обяд има свинско със зеле
за началниците и зеле със
свинско – за редовия със-

тав.” По-малкото – десетина процента, са успелите,
дето лапат мръвките. А останалите нагъваме зелето.
Може ли нещата да се

ПРОМЕНЯТ

Разбира се, че да. На водещо място обаче е осъзнаването на гласоподавателите. Партиите не са еднакви. Поставянето под
общ знаменател е манипулация на управниците ни,
завладели медиите. Целта
е да се формира мнение,
че те нямат алтернатива и
дори други да дойдат, пак
ще са същите, а не е така.
Достатъчно е да се прочетат само част от предложенията на левицата за проектозакони, недопуснати за
разглеждане в пленарната
зала и порядъчно заглушени. Няма да се занимаваме
с пропаганда. Да погледнем
просперитета на държави,
влезли в прехода заедно с
нас. На унгарците постоянно им размахват пръст от
Брюксел. Но те строят ядрена централа с московски
инвестиции от 10 млрд. до-

дава с едната ръка, с двете отнема. Не само разсипаха предприятията и селското стопанство, за да ни
заливат с техни стоки, но и
постоянно налагат неприсъщи и заробващи разходи
за превъоръжаване и строителство на магистрали, необходими на тях самите от
военни стратегически съображения. Затягат обръча
около вечния си враг Русия.
Глупаци настояват в
учебниците социалистическият период да бъде определян като преминал „под
съветска окупация”! Не сме
имали руски военни дислокации у нас, твърдя категорично. Като военен журналист много добре познавам
БНА от онези години. Провеждали сме съвместни
учения с представители на
Варшавския договор, които
са си заминавали след приключване на мероприятията. В момента у нас се разхождат около 5 хил. военнослужещи на САЩ. Ползват 4 наши бази безплатно.
Чат-пат се веселят в хотели
и кръчми… Излиза, че не

„БЯЛО ПЕТНО”

в отношенията с най-могъщата и интензивно развиваща се икономика на
планетата. Не го е казал
директно, но Китай е бъдещето, а САЩ – миналото. Възможностите на около 1,4-милиардната комунистическа страна са невероятни. Готови са на сътрудничество. Инициативата обаче трябва да е наша.
Колебанието какво ще кажат началниците от ЕС за
евентуалното доизграждане на АЕЦ „Белене” от китайска фирма забавя наложителното сближаване.
Разбра се, че Западът, ако

но това, че преди три години се отказа да бъде комисар, за да отиде на по-висока заплата в Световната
банка, я препънало. Председателят Вебер с личната
подкрепа на нашия премиер щеше да застава начело
на съюза. А когато замириса на евентуално председателство на комисията от страна на социалиста Тимерманс, пожарникарят побърза да изтъргува с него гласа си: „Ти ни
гарантираш влизането в
Шенген, а ние на теб… и
т. н. ” Холандецът, усетил

капана

помоли записът да бъде
прекратен. Излиза, че не
корупцията и другите недостатъци – липсата на реформи, забатачената съдебна система и шантавото здравеопазване, са от
значение, а това кой на
кого какво може да даде.
Сценката е срамна! Нито
Вебер, нито Тимерманс получиха необходимото доверие от страна на лидерите. Затова пък шансът на
Станишев да председателства парламента възбуди
славолюбието на пожарникаря. Не били гербаджиите като бесепарите!
Щели да гласуват за Серпреди, а сега сме под чужд
гей с две ръце. Сякаш стоботуш, господа пропаган- летницата има нещо продатори на „великия Запад”! тив нейният бивш предсеПрезидентът Радев се дател да се издига в межсрещна със Си Дзинпин – дународен план. Ако ръколичност, превъзхождаща водството на ЕвропейскаТръмп по значение за ми- та народна партия е принра на планетата. Приеха ципно, би трябвало да посъвместна декларация за търси сметка от чевръстия
стратегическо сътрудни- потомък на Бай Ганьо за
чество. Присъства на ико- алъш-вериша, дето го праномически форум, значи- ви с убежденията си. Мателно по-мащабен от Да- кар че оттам го възприевос. Проведе редица раз- мат малко „шменти капеговори с финансови фак- ли”. Щедро ги гощава и потори, готови да пренасо- среща като домакин, какчат милиарди в наша по- во повече! Печели избори
сока, стига да им отворим (доколко честно с хроничвратата. За съжаление в де- но негласуващ половин и
легацията му нямаше ни- повече електорат, е друг
то един министър въпреки въпрос) и това е в тяхна
изричната покана от стра- полза. Търпят го…
на на държавния глава. ТоТрудните преговори и
ва игнориране подсказва, пазаренето за постове в
че поетите ангажименти Брюксел е показателно за
за директна авиовръзка на цялостното състояние на
София с Пекин и за китай- Евросъюза. След като бриска банка със сигурност ще тански и полски евродеполучат отпор от нашен- путати обърнаха гръб на
ските десни властолюбци. химна на обединението и
Неговият пробив, който борбата за суверенитет на
може да бъде наречен ис- Вишеградската четворка
торически, ще е оплют от продължава, бъдещето на
глашатаите на Борисов за организацията не е много
сметка на успехите Бойко- бляскаво. От една страна,
ви, постигнати в отстоява- Америка все по-твърдо нането му на висок пост на лага ощетяващи правила.
роден представител в уп- От друга, Китай превзема
равлението на Европей- пазарите. От трета, Русия
ския съюз. Цяла седмица в се изправи на крака, зае
новините се появяваше са- традиционното си място
модоволният му образ. Уж на велика сила, без която
Кристалина Георгиева ще- нищо не може да се решаше да става шеф на нещо, ва както досега…
България е малка, но е на важен кръстопът. Това е
нашата сила, предимство и богатство. Тъпи управници явно не го разбират и дават сливи за смет. Не
ги ли сменим, вместо да бъдем Швейцария на региона,
както се обещаваше в началото на лъжедемокрацията, ще мизеруваме в задния двор на Европа, в която
тя си държи ненужните й вещи и боклука! Надеждата за промяна е в президента Радев и в задължителното пробуждане на дълбоко спящия балкански юнак.
Иначе тежко ни и горко, братя пенсионери! С мижавите ежегодни „увеличения” на парите бедността ни е
гарантирана…
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Пазарлък
лара и не зачитат ембаргото, наложено несправедливо заради Крим. Апропо,
последните санкции бяха
следствие от конфликта в
Керченския пролив. Припомняме, че три украински
военни плавателни съда
нарушиха териториалните
води на Русия и режима за
преминаване под грандиозния нов мост и влизане
в Азовско море. Граничарите на братушките естествено ги спряха. Арестуваха
ги, както би постъпила всяка подобна служба по света. Новият министър на отбраната на Киев след назначаването му заяви, че операцията е била планирана
провокация от Порошенко
с предизборна цел. За съжаление у нас и за това се
мълчи…
Румънците, чехите и словаците имат изключително
топли отношения с Китай
и милиардни инвестиции
оттам. Погледът им на Изток дава положителни резултати.
Посещението на нашия
президент Румен Радев в
Пекин е обнадеждаващо.
И според него България е
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до ГЛавниЯ редактор

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да изложа мислите си по повод положението в България и да споделя на читателите
ви, че времето за отговорност е
съвсем близо.
Видно е през всичките тези години на управлението на ГЕРБ, че съставът му е от отпадъчен
материал, от други
партии, кариеристи и хора на корупцията. Като започн еш
о т
с а м и я
Бойко Борисов,
минеш
през неговата „бивша” дясна ръка Цецо, министрите, членовете на парламентарната им група и организациите им по места. Всичките са
замесени от едно и също тесто.
Да вземем "Групата за бързо реагиране", която Цв. Цв. си е организирал и уредил да бъде избрана
за народни представители, състояща се от Тома Биков, Спас Гърневски и Антон Тодоров, „корифея”
на журналистиката. Човека, който
се рови в досиетата на хората, за
да пише мръсотии по техен адрес.
Те са специалисти по всички въпроси и винаги са начело в битката за
защита на ГЕРБ. Към любимите им
"специалисти" спада и корифеят
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на правната наука Данаил Кирилов. Бил член на БСП, но там имало много правни асове и неговият
"талант" нямал възможност да се
прояви. Благодетелят му го прибрал и му дал възможност да се изяви. И неговата подготовка заблестя. Пълен хаос цари и в правната
дейност на НС. Законите, които
се приемат, или не се изпълняват,
или още от първите дни показват
правна немощ и веднага се внасят
за поправки. Да не говорим за лобистките закони.
Не са един и два, внесени между първо и
второ четене. Та
нали наскоро
се разгоря
буен огън
над главата на
Бойко
именно
с
т а к ъв
закон,
даващ
облаги
на фирмата "Артекс". Непрекъснато се увеличават бройките
на гербаджиите, облагодетелствали се от тях, начело
с Цветанов. В доклада от февруари
на ЕК и в този на Държавния департамент на САЩ, в които пряко се
обвиняват управляващите в корупция, не им се обръща внимание, като че ли това не се отнася да тях.
Скоро ще дойде обаче Видовден и
за тях и ще трябва да отговарят
за провала на България: за слугинажа; за загърбването на народните
дела. Българи ли са или мародери,
които ловят в мътна вода риба?
Явно не са първото. А времето за
отговорност е съвсем близо.
Христо ДжУроВ

на читателя

Долетяхме като птици
в родното гнездо

Колко малко ни трябва - верен
сигнал за наречен ден от календара - и отново сме заедно. Почувствахме се като тогава - с рошави
косички, малки, спретнати и чисти,
застанали пред прага на старото ни
училище, където навремето нашите учители ни очакваха и въведоха
в храма на знанието. Поклон пред
светлата памет на хората, вървели
пред нас, верните ни учители – Пепа Кашавелова, Стефан поп Марков,
Минко Николов, Стефан поп Котуев,
Сюлейманов, и любимите ни съученици – Тончо Митев, Събчо Пенчев,
Йордан Йорданов.
Бог да е с мъртви и живи, но където и да сме, както и да сме, когато и да е – ще си останем завинаги заедно с набор 48-и, с мъдрото
слово на нашите учители и светлата ни обич. Опазена през годините,
тя и сега се предаваше като сладка
омая от един на друг. Тръгнахме си
от храма, който бяхме сътворили в
тези часове, пречистени, забравили
за своите 70 години. Като че не ни
се разделяше с детството, но животът си иска своето!
От мен Цанка П. Гоева и от съучениците от набор 48-и при ОУ
„Христо Ботев“ с. Буря благодарим
на нашата класна - госпожа Стефка Дочева, че уважи желанието ни

да се видим след 55 години. Вашите по детски искрени сълзи с вълнение и нескрита радост и образа,
който сме си изградили за вас като
много мил човек и достоен педагог,
ще вплетем във венеца на най-съкровените си чувства. Очакваната
с трепет начална учителка Кера Вуцова, макар със закъснение, също
дойде, поздрави ни и вярна на жеста си като дългогодишен ръководител на група за фолклор, ни благослови за здраве със стръкче здравец. Добрите ни чувства преливаха, благодарим и на Ненчо Стоев
и Христо Митев за музиката, която
ни даряваха от сърце. А също и на
организатор ките, координирали с
немалко усилия тази среща, Стефка
Игнатова и Ганка Йовчева.
Как искам на целия свят да покажа нашия първоначален учител с
ореол на светец, човека, който търпеливо ни изчакваше, залутани по
пътечките на буквара – Стефан поп
Марков. Вечна да е паметта ви, скъпи учителю!
Мили съученици от близки и далечни места на България, долетяхме за малко в родното гнездо, за да
се видим и извикахме в един глас до нови срещи!
Цанка ПЕНЧЕВа гоЕВа, с. Буря,
от срещата на набор 48-и

Който пее, зло не мисли
нарна
медицина,
а другата,
Малина - хуманна,
практикув а щ
рентгенолог е.
Никониколинка харесва всичко
линка
във в. „Пенсионери”
обича
и к о л и н к а песните и музиката, нейалександрова на голяма страст са.
Чете и в. „Пенсиое от с. Подем,
обл. Плевен, на 71 г. нери”. В него открива
Жена, израснала и ра- всичко, от което се интеботила на село, любе- ресува и което я вълнуща с цялото си сърце ва. Радват я всички рубит и традиции. 33 го- брики. Особено интедини е била директор ресни за нея са интери преподавател в ОДЗ вютата с популярните
„Незабравка” в селото. личности, приложениеЗавършила е ВТУ „Св. то „За вашето здраве”,
св. Кирил и Методий” готварските рецепти,
във Велико Търново. новините и коментариОтгледала е две пре- те, културните материкрасни дъщери. Таня али, вълнуват я и чисто
е завършила ветери- човешките отношения,
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и въобще. Това е така,
с времето съм го разбрала и, знаете ли, то
е повече от чудесно.
Да пееш с други хора
и да вълнуваш както
себе си, така и публика, е фантастично,
обединяващо е, това
е заедност, съхранение и популялизира-

споделеното, съдбите.
те песни. Групата има не мисли”, откровеничи
За Николинка годи- редица изяви, грамоти, г-жа Александрова и доните въобще не са фак- плакети и награди. Пели пълва как работата в хотор. Освен работата из са на сцените във Вели- ра я кара да се вълнува.
двора, грижите по от- ко Търново, Лясковец, „Да, хорът е музикален
глеждането на зеленчу- Дряново, Орешак, Чер- колектив от певци, коици, плодове, десетките ни Вит, Трявна, Април- то пеят едновременно.
цветя и домакински задължения тя
пътува с личния си
автомобил до съседното село Победа, за да се включи
в репетициите на
певческата група,
в която започва да
пее през 2005 г. Нарича се „Вълшебни
звуци” и е към НЧ
„Зора-1990 г.” в Победа. Сформирана
е в края на 2004 г.
с корепетитор Бо- Заедно с групата „вълшебни звуци”
гомил Мицев. Покъсно, през 2006 г., ху- ци, Рибарица, Рила, Те- А това вълнува, това те не на традиции.
Пейте, мили хора,
дожествен ръководител тевен, в Охрид - в Ма- усмихва. Хорът може
става народната певица кедония, и много дру- да изпълнява едноглас- музиката предизвикот Северняшкия ансам- ги. „Музиката е вид из- на и многогласна музи- ва хубави емоции и
бъл Надка Томова. Ре- куство. Те, нотите, са в ка, което те кара да се енергия, тя има силапертоарът им се със- мен буквално откакто се чувстваш удовлетворен та и да бъде лек, изпитои главно от народни помня. Удаде ли се въз- от себе си, организиран, тана панацея.”
песни - обработен фолк- можност, тананикам си и дисциплиниран по слух
ивайло илиЕВ
лор, като най-голям дял напълно подкрепям дуса именно северняшки- мите, че който пее, зло
Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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Подадена ръка

Уважаема редакция,
С чувство на гордост
искам да споделя с вас
за един български лекар, който получи престижна награда. Това е
доц. Станимир Сираков
от УМБАЛ "Св. Иван Рилски", който извърши уникална операция на мозъка на 10-годишно
момиченце през
артерия на крака
му. Той вече има
европейска диплома по неврорентгенология,
която се присъжда от новосформирания Борд по
невроинтервенции. Така д-р Сираков стана един
от общо 36 медици от цял свят, които са удостоени
с този документ. Целта
на дипломата е да отличи тези специалисти,
които имат опита и квалификацията да се занимават с ендоваскуларно
лечение на най-сложните и комплексни мозъчносъдови заболявания.
За да получи дипломата,
всеки от тези медицински специалисти е тряб-

Хвала на младия лекар!
вало да покрие редица
критерии. Новопридобитата диплома дава
възможност на д-р Сираков след кратък про-

"Св. Иван Рилски" да стане един от акредитираните центрове в Европа, където се провеждат
обучения за невроендо-

бен период да работи в
който и да е от големите
центрове в Европа, където се правят ендоваскуларни процедури.
Въпреки новите хоризонти, които отваря
пред него ценният документ, той няма намерение да напуска България. "Напротив, подали
сме документи УМБАЛ

васкуларни процедури.
Ако това стане, ще сме
единствени в целия източноевропейски регион, което е голямо постижение както за българската медицина, така и за българските пациенти", казва младият
лекар.
Д-р Станимир Сираков е роден на 24 ок-

томври 1984 г. в Кърджали. Завършва медицина през 2009 г. в МУСофия със специалност
"Образна диагностика"
и "Интервенционална
неврорентгенология".
От 2011 г. е част от екипа на болница "Св. Иван
Рилски" и вече е ръководител на сектор "Интервенционална рентгенология" в отделението по образна диагностика. Младият специалист е един от малкото
лекари в страната, извършващи високоспециализирани животоспасяващи процедури
при мозъчни аневризми и облитериране
на мозъчни и гръбначномозъчни артериовенозни малформации.
Преди няколко месеца заедно с проф. Шарбел Монайе от Франция той извърши две
уникални операции на
деца с много тежки заболявания, които иначе
трябваше да заминат за
лечение в чужбина.
Виолета Иванова,
София

Поклон пред
такива българи
Мартин Мартинов
е собственик на ресторант в централната
част на София. Взел е
решението, че в неговото заведение ще се
готви не само за гостите, а и за десетки хора,
останали без дом или
изпаднали в тежка жи-

Повечето от нуждаещите се дори не го познават, нямат идея как
изглежда или с какво се
занимава. Знаят единствено, че са му много благодарни. Едни
и същи хората се възползват от безплатната вечеря на Мартин.

тейска ситуация. Всеки
делничен ден между 17
и 18 часа Мартин и неговият персонал раздават двустепенно, а понякога и тристепенно
меню на напълно непознати за тях граждани. И не от милостиня, а
от човещина. Не го прави тайно, но със сигурност не и натрапчиво.

Около 80 души на ден.
С идването на зимата
очаква броят им значително да се увеличи. За
някои това е малко, за
други голямо предизвикателство. Мартин го
нарича дълг. И да има,
и да няма пари, той е
обещал да дава храна.
Илиана ПАВЛОВА,
София

Златните правила за
дълъг живот на Индра Деви

Евгения Петерсон,
известна в целия свят
като Индра Деви, е
една от първите жени,
практикуващи йога, която я популяризира в
много страни по света.
Тя е родена през 1899
г. в Рига, в семейство
на банков служител от
шведски произход и известна руска оперетна
актриса. Няколко пъти
е променяла живота си
из основи. Говорела е
12 езика и определяла
като своя родина три
страни – Русия, където се е родила; Индия,
където се е „преродила“; и дружелюбната
за нея Аржентина, където прекарва последните 17 години от живота си. Индра Деви е
обиколила половината
свят, познавала се е с

много холивудски звезди, индийски философи, както и партийни
величия. Сред нейните ученици са Мерилин
Монро, Грета Гарбо, Рита Хейуърт и други известни актьори от 40те години на миналия
век. Умира през 2002 г.
в Буенос Айрес, доживявайки до 103 години.
Когато е на 93-годишна възраст, Индра Деви разказва в интервю
за своя хранителен режим:
„Аз съм вегетарианка от много години, ям
един път на ден, понякога – два пъти. След
ставане от сън изпивам
200 мл вода с лимон, която съм приготвила от
вечерта. Закуската ми е
чашка соево мляко или
кафе от зърнени култу-

ри. Малко бадеми и стафиди. Грейпфрут
или портокал,
който ям заедно с бялата
ципа, а понякога и с кората. Пия много
вода, зеленчукови сокове и консумирам пресни
сезонни плодове. Преди
сън също изпивам чаша
вода. Понякога обядвам и
обядът се състои от една от следните храни:
зеленчукова супа
или зелена салата;
един сварен или
суров зеленчук;
порция
к а ф я в
ориз; печен небелен картоф с малко растителна
мазнина
или соев
сос. Друг
път хапвам домат със сирене, яйце или
йогурт с мед и покълнала пшеница.“
В една от своите кни-

ги Индра Деви описва
принципите на хранене,
които е спазвала самата тя и е препоръчвала
на учениците си, а също
коментира глобалните
проблеми с нездравословното хранене.
За глада
сред изобилието
„Всички знаем, че заедно с въздуха и водата храната е необходима за поддържане на
здраво, младо и силно
тяло. Нима не е парадоксално, че Америка, найбогатата страна в света,
най-много страда от неправилно хранене, „гла-

попада само храната, която може да бъде разложена на съставните си
части и усвоена. Ако тя
не отговаря на тези условия, се превръща в отрова. Храната на съвременния човек е твърде
безжизнена и изкуствена. И затова и здравословното състояние на
хората става все по-окаяно.”
За бездействието
и незнанието
„Често чуваме за наши приятели и близки,
заболели от диабет, астма, артрит, рак. Или за
хора в разцвета на сили-

дувайки“ на фона на изобилието... Защото, въпреки че хората масово
преяждат, в организма

те си, попаднали в клиники за душевноболни

или внезапно починали от инфаркт. При това те са смятали, че са
напълно здрави.
Ние не се замисляме за всичко, което се
случва с нас, но то не
е случайно, а неизбежен резултат от отравянето на организма
с всички тези токсини, натрупани в резултат от неправилното хранене и начина на живот. Плашим
се от тези факти. Но
какво предприемаме?
Последствията от неправилното хранене
не се проявяват веднага като болестно състояние.
Може би затова ние
рядко правим връзка
между прогресиращите заболявания и
храната, която консумираме. Колко от знаещите и образовани хора
разбират, че
болести като простуда,
астма, артрит,
полиомиелит,
сърдечно-съдови заболявания и психически разстройства
всъщност са
причинени
от отравянето на организма с тези токсини?
Много малко от тях.”
Продължава в бр. 30
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сторията на найевропейското
кътче на България, където човек се
чувства като на френската Ривиера, е 700-годишна. През 30-те години на XIV в. генуезците си правят пристанище и квартал, наречен Кастрици. По-късно
там е издигната и крепост, която присъства
на западноевропейските морски карти чак до
XVIII в.
Стената на укреплението е издигната от полския крал Владислав III
Варненчик. През 1444 г.
неговите кръстоносци я
построяват и дават името Макрополис – Голем и я
град.
П
о
време
на Възраждането пак
в тези
земи
в ъ з никва
манастирът
„Свети
Димитър”.
Именно на гости в него
пристига първият български владетел след
Освобождението княз
Батенберг. Немецът
се влюбва в красивото
кътче на своето княжество. През юли 1881 г.
от канцеларията на княза започват преговори

7
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с гръцката община във
Варна за закупуването
му. На 7 август 1881 г.
варненският общински
съвет взема решение
„да се отстъпи празно
място или се купи такова за палат“, а след това Министерският съвет взема решение манастирът да стане лятна резиденция. На 15 август 1882 г. тържествено е положен основният камък. Дворецът на
практика е завършен
от наследника на Батенберг на трона – влюбения в архитектурата, изкуството и церемониа-

зиденция от скромния
Батенберг, не е достатъчен за размаха на Фердинанд. Той иска да си
устрои Европа в изостанала България. Превръща някогашната света
обител в дворец „Тунела” и се заема със строителство на истинско шато. Интересен факт е, че
също като Кобургите и
Батенбергите не се шегуват с имотите. Когато
княз Александър абдикира, владетелят продава терена на държавата
за 1,4 млн. златни лева.
Това е умопомрачителна сума за онова време.

от австрийския архитект
Виктор
Румпелмайер,
к о й то прави и модерната
необарокова
сграда
на софийския
дворец
на жълтите пав е т а .

ла княз Фердинад. Неговата първа съпруга Мария Луиза Бурбон Пармска дава на резиденцията името „Евксиноград”.
Кръщава я на старото
название на Черно море – Евксински понт.
Старият манастир,
използван за лятна ре-

Но проектът на Фердинанд е грандиозен и той
не търпи парите да бъдат фактор, който да му
попречи да реализира
плановете си.
Първоначалният проект за главната сграда
на новия дворец „Евксиноград” е изготвен

швейцарския архитект Херман
Майер с участието на българина арх. Никола
Лазаров през 90те години на 19 в.
и се възприема като
един от най-изящните
примери на архитекту-

Фердинанд го
сменя,
защото иска повече изисканост
в стила.
Сградата е довършена от

Дупница изненадва
с разкошен парк
Ако искате да излезете от София за бърз и изненадващ тур, хванете южната магистрала и след
най-много половин час ще се окажете в Дупница.
Както повечето български градове, и той нарича
себе си „столица”. В този случай – на фармацията.
Ако се вгледате в надпис в църквата в центъра
на града, ще разберете, че преди да стане Станке
Димитров (на галено местните и до днес му казват
понякога Станкето), градът е изписван като „ДуБница” - от дъб. От исторически документ е видно,
че според първия преминал оттук пътешестве-

ник - Арнолд фон Харф (а той го е сторил в твърде далечната 1499 г.), градът се наричал Тобница
или Дъбница. От което още веднъж се разбира,
че името идва от красивото широколистно дърво,
което някога е заемало полето в подножието на
най-красивата част от планината Рила, надвиснала като буреносен облак над града. Помежду си
местните хора с любов наричат родното си място още и „ГрадО”.

Разходете се и по главната улица, която слага в джоба си конкурентните в немалко областни градове. Освен лек повей от соца с медните
покриви трябва да се отдаде дължимото и на
предприемчивите местни хора. При разпределението на емиграцията ни по света те се насочиха към световната столица на модата и дизайна Милано. И резултатите са видни по някои
магазини и заведения точно на главната улица
на Дупница.
Голямата изненада обаче е паркът. Той е наречен на името на планината
Рила и според местните хора е най-модерният в България. Спорно е дали е най-новият градски парк у нас – за
това съперничи със софийския „Възраждане”. Дупнишкият парк е дълъг 2 км, а с
центъра го свързва специална велоалея.
През парка протича река
Бистрица, извираща от висините на Рила на 2595 м. Над
нея има 38 моста в Дупнишката градска градина. Над парка пък има параклис. Освен
с каране на велосипед в зеления оазис в полите на най-високата ни планина можете да се занимавате и с ред спортни други активности.
Има езеро, където можете да карате водно колело, игрища за футбол, баскетбол и волейбол,
кортове за тенис. Има басейни, терен за фитнес
на открито, има и културни сцени, мини зоологическа градина. Места за печене на скара от големи компании са друг хит през дните на лятото.

рата в България.
Главната сграда е на 3
етажа. На първия са приемните зали, музикалната зала и салон за вечеря, на втория са били
разположени спалните
на царското семейство,
а третият е бил предназна-

чен за
персонала.
Оригиналната мебелировка е изработена от
махагон и орехово дърво в Лондон, а огромният и тежък полилей, украсен с царската корона и златни френски лилии в големия салон, е
дар от Бурбоните. Бравите на вратите за тоалетните също са украсени с герба на цар Фердинанд І.
Слънчевият часовник
пък е личен дар от лелята на Фердинанд – легендарната британска
кралица Виктория. За да
бъде напълно автентично всичко, Фердинанд
нарежда да се пренесе
от Франция част от замъка „Сен Клу” и да се
вдигне наново в „Евксиноград”. Получава се наистина уникален и фантастичен ансамбъл.
Избата на „Евксиноград” е една от първите модерни в България и със сигурност е
първото шато. Тя е основана на базата на манастирската винарна.
Това става през 1891
г. Големият късмет на
княза и неговото проклятие обаче става
привличането на образования в Австрия спец

Янко Забунов за шеф на
придворния винпром.
Очилатият „управител
на държавните лозя
при Евксиноградския
дворец”, каквато титла му дава Фердинад,
е опак човек и остър характер. Именно по тази причина остава само
две годи-

н и
н
а
поста си
– от 1895 до
1897 г. За това време
обаче той успява да
култивира лозя, които
дават 12 вида бели вина и 7 бленди коняк. От
Забунов нататък коняк
„Евсиняк” става прочут, и то не само у нас.
Пак първопроходецът
Янко измисля идеята
Трифон Зарезан да бъде наречен за празник
на лозята и виното и на
хората, които се грижат
за тях.
Най-голяма гордост
на „Евксиноград” е паркът. Началото е поставено, като по заповед
на Фердинанд са доставени 50 000 дръвчета
от френската Ривиера.
Други забележителности са оранжериите с
над 310 вида растения,
царската конюшня „Щала“, както и централният фронтон от покрива
на френския замък „Сен
Клу”.
От 1921 г., вече при
цар Борис, паркът е поделение на Царските
ботанически градини.
През 1921 г. парк “Евксиноград” е обявен за
ботаническа градина, а
през 1992 г. е деклариран като паметник на
градинското парково
изкуство.
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Музиката е изкуство, което не може да съществува и
да се развива самостоятелно. Пресъздаването на легенди,
разкриването на духовния свят на човека се излива в музикални произведения. Отражението на
бита се вписва в народни песни, рисува
картини от действителността и отношението на човека към
нея. Чувства и страсти, болка и радост –
тази емоционална
реч преминава в хорали, химни, вглъбена църковна музика,
молитви към Всемогъщия и фолклор.
Дивата музика на
Шопския край! Кой
не я е слушал, кой
не я е чувствал така, както тя закипява във вените на певеца, на игроореца, с
която може да полетиш във висинето. Тя
възбужда, подканя,
прелива в
енергия,
желан и е
за вихрен
танц и
песен.
Каква прелест и очарование
носи тя, предизвиква
те да отвориш гърло, да извисиш глас
към върховете на
планините. И тогава се сливаш с природата, чуваш монотонния глас на реките, вятърът приглася с бордонен звук,
скрит в клоните на
дърветата, а цъфналите билки и треви
радостно се усмихват и поклащат главички. Каква неземна, необяснима красота носи двугласът на шопите! Примитивност, която те
грабва, завихря и те
понася из простора. Да дадеш живот

на своя дух, обагрен от
цветя, треви, гори, птичи полет, слънчеви лъчи и лятна мараня. Да
се извисиш към съвършенство в двуглас. Нима френските художници Мане, Моне не са
рисували, вдъхновени
от природата? А нашият народ не е ли създал своите шедьоври
на жътварските, трудовите, хайдушките песни? “Запой, Ружо, ти си
гласовита… “ Носят се
гласовете над златните
житни ниви и лятна нега погалва лицето ти, и
в морна душа настъпва
радост и покой. Каквото
и да кажем за шопското двугласно пеене, ще
е слабо изразено, ако не
го чуеш. Големият композитор и диригент Филип Кутев беше казал за
българската песен: “Тя е
проста, но не е за прости хора.” Шопското многогла-

сие
е
едно вълшебство, този двуглас е
привличал много музиколози, фолклористи, композитори. Едни
от най-известните са Васил Стоин, Елена Стоин,
Райна Кацарова, Николай и Димитрина Кауфман, Стоян Джуджев,
Тодор Джиджев и много други. От песните на
“Звонци” са се възхищавали и изучавали и други чужди музиколози,
напр. Бела Барток. Когато говорим за двугласието и многогласието
на тези песни, трябва да
се разпрострем и върху Югозападна България: западните склоно-
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ве на Родопите, целия
Пирински край, Кюстендилското поле, Дупнишкото поле, подножието
на Рила, Граово, Пазарджишко, Знеполе, навътре в Стара планина,
Осоговската планина до
Серско и Западно Драмско. Съзвучието идва от
голямата и малката секунда, която се прави от
двата гласа – водещия
и лежащия. Онова, което за западноевропейската музикална култура е дисонанс, при нас
е консонанс, на което се
диви цял свят. Ако послушаш изпълненията на
Бистришките баби, певиците от Бели Искър,
групите от Самораново,
Ресилово, Сапарева баня, Сапарево, Крайници, кюстендилските автентични групи, ще чуем една прекрасна музика, изпълнена до съвършенство от хармония – секунди, унисони,
извиквания в септима, в
октава и в секста от певици, които никога не
са се занимавали с
хармония, полифония и естетика. А
изпълненията на
мъжките групи
те карат да тръпнеш с цялата си
душа. И Рила, Пирин, Родопите,
Осоговска, Витоша и Стара планина доближават своите върхове, за да
поемат тези напористи, остри, мощни гласове, да се насладят на песенния еликсир на Големия Шоплук. Този, който носи песента в своето сърце, има свидетел
на чувствата си. Това е
един отворен прозорец,
от който можем да проникнем в магията на таланта. В тази прекрасна
музика търсим елементите, отразени от природата, чрез тях изливаме любовта си, тя ни облагородява и одухотворява. Песните на Големия Шоплук – диви, но
елитарни, понесени от
уста на уста, от планина
на планина, а вятърът ги
е подел и разпръснал по
цял свят.
Eлена БожкоВа,
народна певица

богатство
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кристина алексан- дител. За всички бивши ски танци. И все пак
дрова е родена в Со- танцьори мама и сега е кое мотивира в днешфия в семейство на тан- кака Ваня. На сцената тя но време млади и стацови артисти. След ка- беше елегантна тракий- ри да станат танцьори
то завършва Държав- ка със
и да се
ното хореографско с ъ р ц е
заниучилище, 23 години на шомават
работи като артист со- пкиня.
с бълло балетист в ансамбъТангарскола при ГУСВ, а от 1990 ц ъ т
то хог. и като балетмай- с п о р е д
ро, пистор-репетитор. Участ- Кристит а м
ва в творческия колек- на е маКристив при създаване на гия, поетина.
музикално-танцовите зия, муП о
филми за БНТ "Що съм з и к а . . .
света
лудо лудувало", "Жив е всичко.
опребългарският Бог", "Шу- Тялото е
делят
мът на тишината". Ви- инструхоросшето си образование м е н т ,
то като
завършва в Академия- ч р е з
„бълта за музикално, танцо- к о й т о
гарскаво и изобразително из- м о г а т
та йокуство в Пловдив. Пре- да бъга“, коподава в Национално- дат изразени всякакви ято помага да поддърто училище за танцово мисли, чувства, емоции. жаш здравето, силите,
изкуство – София, бъл- Такова вдъхновение, че способностите и духа
гарски танци и танци на не можеш да му устоиш. си на високо ниво.Тенародите. През 2002 г.
От години преподава зи любителски школи
е хореограф на музи- хореографско изкуство са за всякакви възракално-танцовия спек- в НУФИ – София, и казва, сти - от 3-годишни до
такъл "Завръщането на че това е работилницата 103 години. Танцовият
птиците".
ни фолклор е
Хореоизключителграф е на
но богат, таспектакъка че има подла на акходящи хора
трисата
за всяка възЙорданка
раст – убедеКузманона е Кристива "Лъжна. - Чудно неливи свещо е танцът!
те, греВеднъж доховна дукоснеш ли се
шо" и на
до магията му
спектакъ- няма отърла "Вода
ване. Наложи
и огън".
ми се да заЗа високи
мина за Лонпедагогидон, защото
чески и
моята малтворчека Ива изведски понъж порасна
стижения
и отлетя. Там
получава
създаде шконаградали за българта "Златски танци, кона лира"
ито прерасна Синнаха във ФА
диката на
“България“.
българИ в Лондон
ските учители.
за професионални тан- преподавах български
- Аз съм щастлив чо- цови артисти. Кристи- танци в ансамбъла на
век! Работя това, кое- на много се гордее със Ивето и в две българто обичам – разказ- своите ученици. Много ски училища. За моя гова Кристина. - Израсляма изненада в Лоннах в семейство
дон има много групи за
на танцови
български танци.
артисти.
Вече
всичАлекки са убедес а н ни, че танцът
д ъ р
носи послаСтоние, укрепянов
ва българе
ското самомоят
съзнание,
татко
сближава
- бате
хората физиСандо,
чески и духовкакто го
но, протича нянаричаха
каква енергия. Ховсички. Той
рото е основна част
беше солист
от българската нана Държав- Четири поколения - кристина, ива, ционална идентичния ансамност. Нашето фолмалката ниа и баба ваня
бъл „Филип
клорно танцово изКутев“. С мама се срещ- от тях вече са солисти на куство се пренася във
нали пак покрай тан- професионални форма- времето и върви към
цовия състав, на кой- ции, други имат собст- бъдещето!
то татко бил ръково- вени школи за българДарина НЕНоВа
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Към 90-те години се
среща името на райна
керемидчиева от Русе
– един от първите автори на художествена
фотография, получила
сребърен медал от първото Пловдивско изложение през 1892 г.
От различни изследвания става ясно, че
Елена Чернева-Хитрова (1860-1952) е първата жена фотограф в България. Родена в Берковица, Елена се омъжва на 15 години и съвсем млада остава вдовица с две деца. Революционерът и възрожденец фотограф Тома
Хитров (автор на портретите на Хр. Ботев, П.
Хитов, Хаджи Димитър
и др.), завръщайки се в
България след участие
в Сръбско-българската война, минава през
Берковица. На площада
забелязва млада жена в
траур, която стои встрани от хорото. По-късно
Хитров поискал ръката
от баща й. От този брак
се раждат седем деца.
Хитров се занимава с фотография, а Елена - с отглеждането на
децата. През последните години от живота си
той запознава жена си
с фотографията (19011902 г.) и тя не само му
помага, но и го замества в ателието. Елена е
умна и енергична жена, която скоро напълно усвоява ателиерната
фотография. Когато мъжът й умира (1906 г.), тя
продължава да работи
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Щрак, Марийке, на портрет
в ателието под негово
име и да издържа многобройното си домочадие. Подпомагана е от
Йосиф Буреш, който известно време бил съдружник на Хитров. Когато най-голямата дъщеря Иванка навършва
17 години, майка й я изпраща в Дрезден, където учи фотография. След
завършване на обучението иванка Хитрова
се завръща в България и
поема ателието от майка си. През 1921 г. тя
се омъжва за фотографа Борис Маждраков, а по-късно заминават да
работят в Австрия.
Елена Хитрова изпраща и втората си дъщеря Бойка Хитрова в Берлин, за да учи
фотография,
която след завръщането си
в България работи като фотограф портретист
до 1932 г. След това заминава в чужбина. В Сан Франциско тя отваря голямо
фотографско ателие.
Майката Елена Хитрова прехвърля ателието
си на Ковалевски и след
това отива при дъщерите си.
Една от най-ранно изявилите се жени

Грижа за
напукани пети

имате ли
сухи и напукани пети?
изпробвайте някое от
следните
натурални
средства.
Употребата
на
растителни масла е
практично
и изключително ефикасно домашно решение за хидратация и предотвратяване на сухотата.
кокосоВоТо Масло и ЗЕХТиНъТ са две
чудесни овлажняващи средства. след като нанесете, обуйте памучни чорапи, за да може да
действа цяла нощ.
лиМоНоВиЯТ сок и ВаЗЕлиНъТ действат
върху кожата, като спомагат за омекотяването
на загрубелите зони и понижават риска от напукване на кожата. За да се възползвате правилно от тези съставки, трябва първо да накиснете
краката си в подсолена гореща вода за 15 до 20
минути. след това ги подсушете добре и намажете петите със смес от лимонов сок и вазелин.
ПараФиНъТ е отлично средство за омекотяване на петите. Той действа ефикасно при
пукнатини в петите, които причиняват болка и
дискомфорт. комбинирайте парафинов восък
с кокосово или синапено масло. Затоплете двете съставки до умерена температура и нанесете сместа. след това сложете чорапи и оставете
да престои през нощта.

фотографи е Недялка качулева. Родена
е на 19.9.1890 г. в Ямбол. След завършване
на 4-класното училище в Ямбол тя започва
да работи при брат си
Благовест Качулев – фотограф, като фотографоператор и лаборант.
През 1907 г. в Ямбол идва столичният фотограф
Иван Карастоянов, за да
направи снимки на офицери от
кава-

недялка качулева
лерийски полк. Наема
ателието на Качулеви,
които усвояват от него
много новости във фотографската техника.
Карастоянов ги кани да
работят при него в Со-

фия. Благовест заминава, но Недялка остава,
защото по това време
не е прието момиче да
учи в чужд град занаят, и то при мъже. Неин помощник в ателието става другият
й брат Георги.
Следват години
на войни и двамата братя Благовест
и Георги Качулеви
са мобилизирани.
Недялка Качулева остава сама и
работи като оператор, лаборант и
ретушор. Тежките
условия на работа и
лишенията на военните години изтощават организма й и тя
умира на 26 г.
райна Балджиева (карастоянова) е родена на 18
март 1880 г. в Пирдоп. През 1896 г. заедно със своите съученички, които завършват Софийската
девическа гимназия,
отиват в ателието на
видния столичен фотограф Димитър Карастоянов, за да си направят
абитуриентска снимка.
Фотографът харесва момичето и й прави предложение за женитба, въпреки че той е на 42, а тя
на 18 г. След три години
се ражда първото им дете - Бончо Карастоянов
– бъдещият голям наш
фотограф-художник и
оператор, а по-късно

райна карастоянова
още три.
Райна Карастоянова
е умна и красива жена
с артистични заложби.
През 1908-1909 г. дейността във фотографското ателие на Димитър Карастоянов се разраства. Тогава Райна се
включва в работата и
усвоява операторското
майсторство. Тя постига завидно съвършенство в женските портрети. След като съпругът й заминава като военен фотограф в Балканската война, Райна Карастоянова поема изцяло работата в ателието.

По това време е завършен строежът на вилата в Павлово, където
по-късно е направено
лятно фотоателие. Тук
идват да се снимат известни личности и дамите от столичния хайлайф – не само в ателието, а и на открито,
в обширната градина
с естествен извор и
водопад, езеро с лебеди. На портретите, които тя прави
тук, поставя своя
фирмен знак с надпис: Карастоянова.
След смъртта на
съпруга си Димитър тя остава млада вдовица (39-годишна) и продължава да работи в своето ателие в Павлово.
След смъртта и на втория й съпруг Лев Николаевич през 1931 г.
се записва в певческата школа на Христина Морфова. Така Райна се запознава с композитора Александър
Морфов – брат на великата певица. „Райна
обичаше музиката, а
той се интересуваше от
фотография. Александър започна да се занимава професионално с
фотография в ателието
й, а тя пееше на концерти в България и чужбина. Така изминаха трите години на третия й
брак. През 1934 г. Райна за трети път остана
вдовица.” През 1936 г.
преустановява фотографската си дейност.
Умира на 22.5.1958 г. в
София.

Ìодна икона на 97 г.

„Бръчките не са лоши – те са
знак за смелост“ е един от цитатите, приписвани на 97-годишната американска модна икона
айрис апфел.
А на тази възраст Айрис е и
успял предприемач, текстилен
и интериорен дизайнер, собственик на линия аксесоари и
дрехи. И на своя кукла Барби
Айрис с характерните очила с
дебели черни рамки в продажба от миналата година.
Родената на 29 август 1921
г. Айрис Барел е била винаги
най-силна в това да нарушава
правилата, водена от принципа на Мечо Пух „Колкото повече, толкова повече“. И тази нейна житейска философия е изразена най-ярко в начина й на обличане, благодарение на който
тя никога не остава незабелязана. „За мен най-важно е да ми е
удобно. Ако чувствам дискомфорт в една дреха, не я слагам.
Не обръщам внимание на тенденциите. Никога не съм си позволявала да куцам с някоя неудобна обувка, защото била модерна“ – казва Айрис, която за
разлика от майка си не е пастелен човек, нито пък е дисциплинирана. Заедно с това никога не се е вземала насериозно.
През 1947 г. Айрис се запознава с Карл Апфел и двамата
веднага решават, че са създа-

дени един за друг. Потвърждават го със сватбата си година
по-късно и със 70-годишния си
щастлив брак. Буквално дока-

то смъртта ги раздели – Карл
Апфел си отиде през 2015 г., само три дни преди да навърши
101. Като знак за предстояща
раздяла със съпругата си той изтълкувал изхлузването от пръста му на един древен египет-

ски пръстен, подарък от Айрис,
с който никога не се разделял.
Г-жа Апфел успяла да го купи
от антиквар в Лондон през 50те години и го подарила на съпруга си. Само два дни след като тази реликва пада от ръката на 100-годишния Карл, Айрис губи любовта на живота си.
Но не и любовта към живота. Тя
продължава да е все така цветна, витална и спонтанна, каквато е била винаги.
Двамата с мъжа й съзнателно са се отказали да имат деца,
посвещавайки се на общия си
бизнес – текстилна компания.
Част от проектите им са свързани с обзавеждането на Белия
дом по времето на девет президенти. Айрис е споделяла, че
първата поръчка й възложили,
убедени, че без да е интериорен дизайнер, тя ще се справи
със замаха и въображението, с
които се облича впечатляващо
и оригинално. И с неподражаемия си стил.
За него Айрис Апфел казва,
че е генетично заложен: „Може да се научиш как да бъдеш
по-модерен, как да се обличаш
по-добре, но не се учиш на стил.
Първо трябва да си наясно кой
си и да надграждаш оттам – а това е доста работа. Повечето хора не искат да го правят.“

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Åâрåéñка кóõíÿ – âкóñíа è зäраâîñлîâíа
когато говорим за еврейската кухня, не
трябва да забравяме, че тя е резултат от бурната и богата история на този народ. Представлява комбинация от кулинарни влияния от
страни, в които е била еврейската диаспора,
закони, произлизащи от религията, а също така еврейските празнични традиции. номадският живот на евреите в продължение на стотици, а понякога и хиляди години в дадена страна,
довел до това, че местните вкусове постепенно прониквали в кулинарните традиции на евреите и постоянно увеличавали богатството
на храната им.
„кашрут”. Според правилата, получени от

Öâåòíа ñалаòа îò ÷óøкè
Продукти: 2 червени
чушки, 2 жълти чушки,
100 мл зехтин, 1 глава
кромид, 2 скилидки чесън, 30 мл лимонов сок,
сол и черен пипер, магданоз.
Приготвяне: Чушките се почистват от дръжките и семките и се разрязват наполовина по
дължина, намазват се
със зехтин и се поставят в тавичка. Запичат се
за 5-10 минути, след което се поставят в найлонова торбичка, която се
затваря плътно и се оставя настрана за 5 мину-

ти. След това се обелват
и се нарязват на къси
лентички. В тиган се загряват 2 с. л. зехтин, запържва се ситно нарязаният лук и се прибавя
към чушките. Смесва се

със счукания чесън, останалия зехтин и лимоновия сок. Салатата се
подправя със сол и черен пипер на вкус и се
поръсва отгоре със ситно нарязания магданоз.

Õóìóñ
Продукти: 2 скилидки чесън,
225 г нахут (накиснат от предната вечер), 115 г сусамов тахан, сокът от
1-2 лимона, 2 с. л. зехтин, сол
и черен пипер, лют червен пипер, магданоз,
черни маслини.
Приготвяне: Нахутът се отцежда и
се вари 10 минути
на висока температура, след което котлонът се намалява и нахутът се
оставя да къкри за около час или докато омекне.
Прецежда се, като течността се
запазва. Слага се в блендер, приба-

Øакøóка
Продукти: 1 глава
кромид лук, 1 червена чушка, 1 жълта или
зелена чушка, 1 (420 г)
консерва домати, 1/2 ч.
л. червен пипер, 1/2 ч.
л. лют червен пипер (по
желание), 1 ч. л. кимион на семена, 2 скилидки чесън, 4 яйца, 3 с. л.
зехтин, сол и смлян черен пипер.
Приготвяне: Чушките се почистват от се-

мето, измиват се
добре и се
нарязват
на тънки ивици. Лукът
се обелва
и нарязва на полумесеци. В голям чугунен тиган се сгорещява зехтинът, прибавят се семената кими-

он и се запържват за 2
минути. Добавя се лукът и всичко се готви на
тих огън 10 минути до

Пèлåøкè äрîá÷åòа ñ ÿéöа è лóк
Продукти: 225 г пилешки дробчета 45 мл олио 1 глава кромид
45 + 30 мл пилешки бульон,
2-3 твърдо сварени яйца, 2-3 стръка зелен
лук, сол, черен пипер.
Приготвяне:
Ситно нарязаният
лук се запържва в
олиото до омакване. Прибавят се пилешките дробчета и
се пържат, като се бъркат и раздробяват с вили-

Êаäóрåé øîкîлаä

ца. Доливат се 45 мл бульон и бъркането продължава още няколко минути. Сместа се пасира до паста. Изважда се от робота и в него се поставят твърдо сварените яйца и зеленият
лук. Добавят се останалите 35 мл бульон, сол и пипер и
всичко се пасира до
паста.
Двата пастета се
сервират един до друг
в чиния.

златист цвят
на лука, след
което се прибавят чушките и пресованите скилидки чесън. Готви се на умерен огън 2025 минути до
омекването на чушките и ястието се поръсва със сладкия и лютия
пипер. Сипват се наря-

вят се таханът, чесънът и малко лимонов сок и всичко се пасира, докато се получи гладка смес. Подправя
се със сол и черен пипер.
Ако се сгъсти, след като престои, се разрежда с лимонов
сок или с течността от варенето на нахута. Хумусът се
слага в чиния, в
средата му се оформя кладенче, в
което се сипва зехтинът. Поръсва се с лют
червен пипер и наситнен магданоз и се украсява с маслини.

заните на дребно домати заедно със сока от
консерватаи се овкусява със сол и черен пипер на вкус. Шакшука се
оставя да къкри 10 минути на умерен огън. В
соса се оформят с опакото на лъжица 4 гнезда. Във всяко гнездо се
чуква по едно яйце и се
пече във фурна на 180о
10-12 минути. Поднася се топло, поръсено
с магданоз по желание
и с хляб.

Ôалаôåл
Продукти: 2 глави червен лук, 450 г
сварен нахут (или от
консерва), 2 скилидки чесън, 3 с. л. ситно
нарязан магданоз, 1 ч.
л. млян кориандър, 1
ч. л. млян кимион, 1

Пълíåíè ïаòлаäæаíè
Продукти: 4 патладжана, 1 глава лук, домати, кашкавал, магданоз,
черен пипер, чесън, зехтин, сол.
Приготвяне: Два от
патладжаните разполо-

ме и прецеждаме в гевгир. Лодките слагаме в
тава с малко зехтин да
омекнат. Нарязваме лука, 1-2 скилидки чесън и
заедно със парченцата
патладжан запържваме

вяваме и издълбаваме
средата, за да се получат лодки. Другите два
обелваме и нарязваме
на малки кубчета, слагаме ги в купа със солена
вода, след като водата
почернее, ги изплаква-

до зачервяване. Овкусяваме със сол и черен пипер. Вадим лодките и ги
пълним с плънката, слагаме парче домат и настърган кашкавал. Запичаме за кратко до стопя- Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА
ване на кашкавала.

(шоколадови топки)

Продукти: 100 г черен шоколад, 50 г масло,
1 ч. ч. ситно счукани орехи (по желание), 1 пакет
обикновени бисквити (250 г), 2 лъжици олио, 1 чаша (150 мл) вода или прясно мляко, 1 ванилия, кокосови стърготини, шоколадови или шарени пръчици за овалване.
Приготвяне: Разтопeте шоколада и маслото на
водна баня, натрошете на ситно бисквитите и смесете с останалите продукти. Разбъркайте, докато
се получи хомогенна смес. От нея оформете топчета с големината на орех и ги овалвайте в пръчиците
или кокосовите стърготини. Желателно е да престоят в хладилник няколко часа преди консумация.

тората – Петокнижието на мойсей, спазвани
от православните евреи, храната се дели на
два вида: позволени – kosher, и забранени – trefne.
Позволено е консумирането на водни животни, но само такива, които притежават перки и люспи.
Плодовете може да са единствено от дървета, по-възрастни от 3 години.
млечните и месните храни трябва да се
приемат с няколко часова почивка.
всички продукти трябва да бъдат произвеждани под надзора на равина, проверяващ кашерността и издаващ съответните сертификати.

и 1/2 ч. л. бакпулвер,
олио, сол и черен пипер, чери домати, листа босилек.
Приготвяне: Нахутът се отцежда добре
и се пасира в кухненски робот, след което към него се прибавят нарязаните на
ситно лук, чесън и
магданоз, както и кориандърът, кимионът, бакпулверът, солта и пиперът. Всичко се смесва на гладка паста, която се оставя да почине за половин час. С ръце се
оформят малки топчета, които се пържат
в силно загрято олио,
докато станат златисти на цвят. Отцеждат
се върху попивателна хартия и се поднасят с нарязани на четвъртинки доматчета и
листа босилек.
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В разноцветното ухаещо море от
цветя розата заема най-царственото място. Розовите храсти с неописуема красота са гордост за всеки
техен притежател. Но не винаги тези прелестни създания цъфтят добре, понякога боледуват или направо
изсъхват. Защо? Ето няколко грешки:
Неправилно място
За да се отгледа здрав
и обилно цъфтящ розов храст, трябва да
знаем къде растението ще се чувства комфортно.
Какви особености не трябва да
се игнорират? Розите са:
 светлолюбиви – светлината
оказва въздействие
върху височината, броя
на цветовете и устойчивостта им към гъбични заболявания. Колкото са по-на светло, толкова по-добре за тях.
 Топлолюбиви – при недостатъчна топлина се забавя натрупването на хранителни вещества, необходими за нормалното им развитие.
 Не обичат прекалената влага. Дългият престой на корените във
вода води до недостиг на кислород.

През зимата мократа почва се охлажда силно и растението може да замръзне.
 Предпочитат неутралните
почви. В тях по-лесно усвояват хранителните елементи.
 Не се чувстват добре на сянка
и под дървета.Те отнемат от нея влагата и хранителните
вещества,
а зарад и

сянката
стъблата се
удължават
и стават тънки.
Неправилно
засаждане
 Дълбочината на присаждане
да е 3–5 см.
 При пясъчна почва се засажда
по-дълбоко, а при глинена – по-плитко. А при засаждането на катерлива
роза мястото на присаждане трябва
да е по надълбоко – примерно на 10

см. дълбочина.
Неправилна лятна резитба
Трябва да се съблюдават някои изисквания:
 Увехналите цветове трябва да
се отстраняват. След опадането им
природата кара растението да смята
„мисията си“ по цъфтежа за приключена. То започва да образува плодове и да се подготвя за зимата. Но ние
искаме розата да цъфти – затова цветовете трябва да се режат, преди да
са увехнали, което ще стимулира храста за образуване на нови цветове.
 слепите издънки трябва да се
режат и по този начин да се активизират за цъфтеж.
Повърхностно поливане
Розите не трябва да усещат недостиг на вода. Когато се поливат повърхностно, водата прониква само
в горния слой на почвата и влагата
не достига до корените.
 Непосредствено преди поливането да се изкопае около корените дупка на дълбочина 12–15 см,
в която водата да се налива непрекъснато. След като попие, дупката се
засипва.
 По време на активния цъфтеж
да се поливат веднъж на 7–10 дни,
а при сухо горещо време – през 3–5
дни. Еднократната норма за поливане
е до 10–15 литра на храст. Най-добре

е поливането да се извършва вечерно
време, а не в горещините.
Неправилно торене
Неопитните градинари се стараят
по време на цъфтежа колкото се може повече да подхранват любимите
си рози. Но не винаги е добро за растението:
 Наторяването с комплексен тор,
включващ азот, калий и фосфор в равни пропорции, е добре да бъде внесен рано пролетта. По време на цъфтеж само ще навреди на растението.
 Последното наторяване се прави към средата на септември.
 В периода на цъфтеж да се спре
всякакво подхранване.

Ëîçåòî ÌÎÍÀÐÄÀ - êðàñèâàòà íåïîçíàòà
ïî÷èâà
Не поливайте и
не обработвайте
лозето от
началото до средата на
юни. Иначе рискувате да
нарушите нормалното
оплождане на ресите, рязко да засилите и
без това
буйния
растеж на
леторастите, да
нарушите
нормалното залагане на
съцветия
в зимните очи за
реколта през
следващата година.
От края на май до средата на юни (10-20 дни)
протича цъфтежът на лозата, който се благоприятства най-вече от оптималната температура - 2026 градуса. Всяко преовлажняване спомага за изресяване - опадването на цветовете. Ако преваляванията са много чести, а температурите много
високи - за да улесните опрашването, стръскайте
ресите. След 20 юни, когато започне оформянето
на гроздовете, а растежът на леторастите понамалее, нуждата от вода пак нараства, затова при
необходимост лозето трябва да се полее. Продължават почвените обработки, връзването на
леторастите и кършенето на излишните.

Очарователно
многогодишно растение, което не е само красиво с цветове, преминаващи от
червено,
бяло, розово, лилаво, но и
превъзходна билка.
В листата,
цветовете
и стъблата
се съдържат
етерични масла, на които се дължи приятният аромат на бергамот,
лимон или мента. Позната е и с други имена: пчелен или планиниски балсам, амери-

канска маточина и див
бергамот. По етерични масла е близка до
лимона и портокала.
Височината е 70 см до
1,2 м, с прекрасни червени, розови и цикла-

мени цветове
дълги 3-4 см.
Кълняемостта
на семената се
запазва до 3 години. Монардата е лесна за
отглеждане. На
3-4 години растението се разделя.
В края на еснта стъблата изсъхват и трябва да се отрежат. Коренището успешно презимува и напролет отново се
появява.
В дивата природа монардата расте в Северна Америка
и Мексико. Индианците дълго преди Колумб
да открие Америка я използват в храни и с медицински цели. През

растения против
кърлежи и бълхи

както всички насекоми, така и кърлежите и бълхите са
привлечени или отблъснати
от определени миризми. Засаждайки растения с неприятни за тях миризми, намалявате шансовете да бъдете засегнати от присъствието им.
роЗМариН. Прекрасната подправка, която ползваме в традиционната ни кухня, е чудесен репелент в градината. Натуралните етерични масла на розмарина
са много силни и имат при-

шестнадесети век тя е
пренесена в Испания.
Монардата се използва за салати, като подправка към ястия с месо, добавят я за овкусяване на супи, борш.
Тя може да служи като
заместител на чай или
ароматна подправка
към него. Монардата
се използва за производството на различни
настойки и тонизиращи
напитки.
Монардата е лекарствено растение, което има антимикробно
действие. Индианците
използвали сока, за да
лекуват раните си. Етеричното масло от монарда, най-много от което се натрупва в периода на масов цъфтеж,
помага при лечението
на изгаряния, екзема,
салмонела и други.

роден пестициден ефект.
ПЕлиН. Пелинът излъчва
неприятна за насекомите миризма, но пък има прекрасна сребриста зеленина, с която краси двора. листата му
излъчват характерния аромат, който възпира летящите розмарин
и пълзящи насекоми да атакуват тревните ви площи. Той от- те да разпръснете и няколко скилидки из дома си, за да сте сигурблъсква още молци, комари.
ЧЕсъН. Уханието на чесъна ни, че и в затворените пространи лука прогонва кърлежите и ства няма да сте обезпокоявани
бълхите. Неприятни са още от неприятните насекоми.
за въшките, комарите. Може- Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА
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Президентът
румен радев:
Участието ми в Петербургския международен
икономически форум
като президент на седеммилионна България
редом с двама от световните лидери - президента Владимир Путин
и президента Си Дзинпин, както и с премиерите на Словакия и Армения, бешe много силно
послание за значимостта на една от най-силните идеи на устойчивото развитие, а именно, че то е достижимо само с приноса на всички
държави. Приемам моето участие и като признание за способността
на България да изгражда мостове между региони и култури.
С новото хилядолетие устойчивото развитие се превърна в основна тема на международния дневен ред. В това
време някои държави се
възползваха от глобализацията, но други се оказаха в ролята на губещи.
Планетата ни се задъхва
от свръхексплоатацията
на нейните богатства и
от грандиозния търговски трафик. Населението расте, а ресурсите
намаляват. Свободното движение на капитали в дигиталната ера без
ясни правила генерира
рискове за най-уязвимите общества. Свръхконсумацията, която се превърна в символ на икономическия и личния успех, вече застрашава общото ни бъдеще.
Подкопаването на
международния правен ред и преходът към
полицентричен свят генерират нестабилност.
Ежегодният ръст на
средствата за отбрана
е ясен символ, че средата за сигурност не се
подобрява, а недоверието расте. Стремежът
към технологично превъзходство с цел политическо надмощие води
както до капсулиране на
науката в тесни географски рамки, така и до научна миграция и технологичен разрив между
държавите.
Неравномерното развитие преобърна много
представи и роди нов
свят. Кой би предполагал преди двадесети-
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Изграждаме мостове между региони и култури
на години, че Китай ще
се превърне в стожер
на идеята за свободна
търговия, а САЩ ще налагат протекционизъм?
Кой би твърдял, че в Европа, в която от десетилетия утвърждаваме
модел на толерантност,
днес ще надигнат глава
неофашистки движения
под натиска на социалните диспропорции и
имиграцията?
Необходим е нов, наднационален мироглед
на граждани на планетата, който младите вече имат, а ние, политиците, не можем да си
позволим все още. Защото светът е арена на
конкуренция и конфликти между държавите.
Природата обаче ни отправя императивна покана да надмогнем границите на собствените
егоизми. Нашите предшественици преодоляха своите противоречия и установиха следвоенния глобален ред в
името на мира. ООН бе
ключът на този успех. И
точно в зората на студената война те проявиха
тази мъдрост. Наш дълг
е днес да сторим същото, но за спасението на
планетата и човечеството.
Новата икономическа парадигма трябва
да компенсира недостига на ресурси с възможностите на човечеството. Тя трябва да заложи
на знанието, на технологиите и иновациите. Убеден съм, че това трябва
да бъде „зелена“ икономика, която се базира на
концепцията за „отворена наука“, на нова потребителска култура и нова производствена етика, които трябва да залегнат в образователните
програми и в икономическите стратегии.
Необходим е и поефективен механизъм
за глобална сигурност.
Той трябва да обуздае
изкушението от едностранни и силови действия, да привилегирова
диалога и многостранната дипломация, която в последните години
е поставена под натиск,
да противостои на поляризацията и радикализацията.

Устойчивото развитие предполага преодоляването и предотвратяването на финансови кризи, а това
означава по-прецизен контрол
на финансовите пазари. Нужен е глобален
консенсус срещу корупцията,
която вече придоби трансграничен характер, срещу прането на
пари и
укриването на
доходи
и данъци, както и за ограничаването на офшорните зони. Убеден съм, че
тези проблеми са добре
познати на всички политически лидери и тук
трябва да проявим воля.
За устойчиво развитие е невъзможно да говорим без сигурност и
социален мир. Победата срещу масовия глад
се оказа недостатъчна,
за да се изгради истинска стабилност. Затова днес миграционните

вълни не затихват, а броят на бежанците се увеличава. Именно липсата
на сигурност и бедността гонят хората по пътя
на миграцията и подхранват ксенофобските движения в
приемните страни. Затова е необходим модел, който да гарантира сигурността и стабилността, инвестиции в
иконо-

миката, образованието и здравеопазването
в страните на произход.
Затова устойчивото
развитие не е само политическо и икономическо предизвикателство.
То е етап в културното
съзряване на човечеството. Негов фундамент
е признаването и приемането на националните културни кодове. Културните различия имат
силен ефект върху средата за сигурност. Ко-

ха хиляди руски войници. Това ние, българите,
никога не забравяме. Това е пример как здравата културна връзка надживява превратностите
на епохите.
Ако искаме да имаме устойчиво развитие
на човечеството, трябва
всички държави да дадат своя принос. Мястото за една такава дейност е ООН. Трябва да
уважаваме тази организация, да използваме
нейния мощен потенциал и да укрепваме нейните инструменти и механизми.
На форума призовах
участващите представители на бизнеса от цял
свят да не изпускат възможността да инвестират в България. В последвалата дискусия с
президента Владимир
Путин постигнахме съгласие, че България и
Русия следва да търсят
възможности за развитие на стратегическото
си партньорство в енергетиката и за адаптиране към промените в газовата карта на Европа и
намалението на цената
на природния газ.

Îò „áåçáîæíèÿ” ñîöèàëèçúì
äî „áîãîïîìàçàíàòà” îëèãàðõèÿ

В
новоиздадения
фундаментален труд
"ДЕМокраЦиЯ или
"ДЕМагогска олигарХиЯ" от професор
д.ф.н. Митрю Янков (ИК
"Тип-топ прес", 2019) има
шест страници (246-250),
които, след като бъдат
прочетени, подканят да
се прочетат и останалите петстотин. Авторът се
пита: "Защо още в самото
начало на прехода почти
всички наши здравни заведения изведнъж се накичиха с имена на всевъзможни, в това число и митични религиозни светци?!" И сам си отговаря, че причината за
това "всеобщо покръстване" едва ли е "внезапно изригналата (в началото на 90-те години на
XX в.) любов на лекарско-зъболекарското съсловие" към църквата и
религията. Тази професионална група, преди

всичко нейният конюнктурен елит "набързо загърбва лошия атеистичен социализъм и с неудържим устрем се насочва най-малкото към
горния слой на средната
класа по американския
и западноевропейския
капиталистически тип".
С "инстинктивното усещане", че могат да си
осигурят богато социално-икономическо битие, със самочувствието, че напълно го заслужават, повечето лекари,
ако не всички, се поддават на "светкавично
пръкналите се изневиделица" възможности за
бързо замогване и преуспяване, което "атеистичната" система недостатъчно им осигуряваше. Сферата на здравеопазването, която е силно
социално чувствителна
и тъкмо при социализма
беше максимално разви-

настоящето е ипотекирано,
бъдещето е капарирано

Защо при бюджетен излишък се взимал нов заем? Ами такава е цялата същност на управлението - това е толкоз просто и логично:
Парите от настоящето те харчат, докато са на
власт, парите от бъдещето те харчат, за да бъдат
пак на власт. Настоящето е ипотекирано, бъдещето е капарирано. Като си помисля само, че за някакви си 10 милиарда дълг падна соцът, а ние на
митингите, на срещи с избирателите и в медиите,
ако за нещо правихме луди БСП (к) (нали така им

гато не са разпознати,
осъзнати и приети като право на другия, те
водят до недоверие и
до риск за сигурността, а оттам и за устойчивото развитие. Именно липсата на културна
комуникация е в основата на възприемането на „другия“ като противник. Преди повече
от 120 години бележитият български революционер Гоце Делчев заявява: „Аз разбирам света
единствено като поле за
културно съревнование
между народите“.
България се гордее с
приноса си в световната
културна съкровищница. Един бележит гражданин на Санкт Петербург - академик Дмитрий
Лихачов, наричаше родината ни „държава на
духа“, защото от България Русия прие и получи своята писменост, от
нашите земи към Русия
дойдоха и християнската вяра, и старобългарският църковнославянски език.
Хилядолетие по-късно, през 1878 г., от Русия
България получи свободата си, за която загина-

викахме тогава), то бе за дълга на България.
За 10 милиарда дълг ги обвинявахме в некадърност, казвахме, че са докарали държавата до катастрофа. Сега за 3-4 пъти по-голям дълг никаква
емоция. Казват, че ако на крачето на умряло жабче се пусне слаб ток, то мръдва. На обществото ни с дълга му правят електрошок, но то не помръдва дори. Нашето общество е по-умряло и от
умрялото жабче.
Проф. Николай слаТиНски

та, лесно се превърна в
сфера "за вътрешна употреба и трупане на печалби". Системата, която поставяше в своя център грижата за здравето и живота на човека,
се превърна в търговски
дружества, които предлагат здравни услуги "само или главно срещу пари, а при по-добро и повисоко качество - за много пари". Учудващо е, че
това стана "без каквато и
да е масова и ефективна
съпротива на лишеното
от адекватна и безплатна здравна помощ гражданско мнозинство" при
благосклонното одобрение на "приватизационното" и реприватизационно новопръкнало
се богато олигархично
малцинство.

Търговските
дружества, в които доминира неумолимият закон на
капитала за максимална печалба, "не
се спират пред никакви престъпления срещу здравето и живота на
хората". В тази комерсиализирана
здравна система
основен регулатор не са нормите
на Хипократовата
клетва, а бясната
гонитба на материални ценности. Това падение е част
от "деградацията
на цялото днешно постсоциалистическо олигархично-капиталистическо общество".
Трудът на професор д.ф.н. Митрю Янков е стойностен, задълбочен критичен
анализ на либералната демокрация и нейните постсоциалистически версии. Осмелявам се да го сравня с
"Фашизмът" на Жельо
Желев. Може би греша
със сравнението, но не
греша с горещата препоръка тази книга да
стане настолно четиво не само на научни
работници, политици,
социолози и журналисти, а защо не и на всеки обикновен български гражданин.
Доц. Тодор ПЕТкоВ

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
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19:50
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21:00

ПЕТЪК, 12 юли
Търсачи на реликви
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
100% будни
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Дом за нашите деца: Бащи и синове
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
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко ВасиБНТ 2

ПЕТЪК, 12 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Да завъртим бутилката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред
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 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Молитва за човека /155
години от рождението
на Петър Дънов/
19:00 Златни ръце
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Музика, музика...
22:00 Младите иноватори
22:30 В близък план
23:00 По света и у нас
23:30 На Вили
1:05 Натисни F1
1:20 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
2:20 Библиотеката
3:20 Откакто свят светува
3:50 В близък план
4:20 Молитва за човека
5:00 До Европа и напред
5:30 Пътувай с БНТ 2
БНТ 4
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
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
19:35
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00

ПЕТЪК, 12 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Атлас
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
До Европа и напред
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Опера на открито
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
Олтарите на България
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
В близък план
Джинс
По света и у нас
20 години Сателитен
канал на БНТ: “Български
уроци - народни танци,
песни и обичаи”
100% будни
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Най-гледаните

10.VII. - 16.VII.2019 г.

лев
22:00 Госпожо Държавен секретар 2
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Габриела
Георгиева и Григор Паликаров
0:30 Ти, глупако
2:05 100% будни
3:05 Госпожо Държавен секретар 2
3:55 Днес и утре
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 13 юли
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

6:00
6:30
7:00
7:55
8:30
9:00
9:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
15:55
17:20
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
22:15
22:30
23:45
0:45
1:15
1:45
3:25
3:55
4:25
5:20
5:30
1:00
1:40
2:10
2:40
3:45
4:25
4:45
5:45
6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:50
11:05
12:00
12:30
13:00
13:25
13:35
15:00
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:20
23:30
0:00
0:15

СЪБОТА, 13 юли
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Ваканцията на Лили
Битката за Бяла Сълзлийка
По света и у нас
Домът на вярата
Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
Откакто свят светува
Пазители на традициите
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Арт стрийм
Добър ден с БНТ 2
Книжарят
Аве
Златни ръце
На опера с БНТ 2: “Лебедово езеро” по Чайковски
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Музика, музика...
Кафе
По света и у нас
Фактор - Live in Sofia
Добър ден с БНТ 2
Вечната музика
Време за губене
Кафе
Как е било
Изкуството на 21 век
Рецепта за култура
5 минути София
Южни хроники: Зад кулисите
Още от деня
До Европа и напред
Време за губене
Панорама с Бойко Василев
Европеецът от Байлово
Бързо, лесно, вкусно
История.bg
Малки истории
СЪБОТА, 13 юли
Отблизо с Мира
Туризъм.бг
Време за губене
По света и у нас
Джинс
Новото познание
Рецепта за култура
Яел защитава гората
Приказките на госпожа
Виола
По света и у нас
Часът на зрителите
Златен фонд на БНТ: Из
“Кардашев на лов” /95
години от рождението
на Нейчо Попов/
Златни ръце
Фалшификаторът от
“Черния кос”
Откакто свят светува
Туризъм.бг
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
Младите иноватори
По света и у нас
Спортни новини
Джулай
Ленти и документи :
“Пловдив”
Часът на зрителите
По света и у нас
Рецепта за култура

15:00 Мъже в командировка
/95 години от рождението на Нейчо Попов/
16:35 Националните съкровища на Чехия: Прага
16:50 Шоуто на Греъм Нортън
17:40 Джинс
18:10 Извън играта
19:00 Перфекционистите в
“Ролс Ройс”
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Да се влюбиш във Върмонт
22:15 По света и у нас
22:30 Студио “Х”: Умирай само
в краен случай
0:05 Нашествията на варварите
1:45 Перфекционистите в
“Ролс Ройс”
2:30 Ти, глупако
4:05 Днес и утре
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 14 юли
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 Полярни изследователи
13:45 Най-големият музей в
света: Мон Сен Мишел
14:10 Библиотеката
15:10 Астробой
16:40 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО

6:00
6:30
7:00
7:55
8:30
9:00
10:00
10:30
10:45
11:00
12:00
12:30
13:45
14:00
15:00
15:30
15:55
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:30
22:50
23:25
23:40
0:40
1:10
1:40
2:10
3:40
4:10
4:35
5:05
5:35
1:15
1:45
2:15
2:30
3:00
3:30
5:30
6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:45
15:05
15:35
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:15
23:15
0:00
0:15
0:45
1:45
2:45

Български
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19:00
19:50
20:00
20:30
20:45

Тайните светове
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
България от край до
край 8
21:15 Здрач. Новолуние
23:25 По света и у нас
23:40 Великия Бък Хауърд
1:10 Тайните светове
2:00 Да се влюбиш във Върмонт
3:30 Националните съкровища на Чехия: Прага
3:45 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество
ПОНЕДЕЛНИК, 15 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 Завръщане от Рим
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Мъже без мустаци
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
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 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас

23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен секретар 2
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Скритият език на парите
3:40 Анна Герман
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 16 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 Завръщане от Рим
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Мъже без мустаци
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
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 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:25 100% будни /най-доброто/

2:25 Госпожо Държавен секретар 2
3:20 Скритият език на парите
3:40 Анна Герман
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 17 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 Завръщане от Рим
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Мъже без мустаци
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 2
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 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:25 100% будни /най-доброто/
2:25 Госпожо Държавен секретар 2
3:15 Скритият език на парите
3:35 Анна Герман
4:25 Брат за брата 3

5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 18 юли
6:10 Търсачи на реликви 2
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 Завръщане от Рим
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Мъже без мустаци
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
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 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Тържествена заря по
повод 182 години от
рождението на Васил
Левски
21:40 Песните на Левски
22:30 Слово за ползата от четенето: Живот докрай
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Здрач. Новолуние
4:30 Днес и утре
4:55 Брат за брата 3
5:40 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец

НЕДЕЛЯ, 14 юли
Време за губене
Откакто свят светува
Ваканцията на Лили
Битката за Бяла Сълзлийка
По света и у нас
Приказките на госпожа
Виола: Пролетен концерт
Южни хроники: Зад кулисите
Домът на вярата
Олтарите на България
Рецепта за култура
По света и у нас
Международен музикален фестивал „Варненско
лято“
Световните градове на
България
Добър ден с БНТ 2
До Европа и напред
№1 Туризмът: Мега рок
край морето
Черно-бяло кино: “Земя”
Опера на открито
Шифт
Натисни F1
Новото познание
Младите иноватори
Откакто свят светува
Предизвикателства в
Аляска
Оpera Buffa
Изкуството на 21 век
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Джинс
Пътешествия
Музика, музика...
Предизвикателства в
Аляска
Репетиция
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план
Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 15 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Здравей, обичам те
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Япония днес: Красотата
на природата
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/
11:30 Домът на вярата /избрано/
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг /най-доброто/
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция /избрано/
15:00 Южни хроники: Зад кулисите
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 Рецепта за култура
20:10 Репетиция /избрано/
20:40 В близък план
21:10 Тайните на Варненското
злато – култура или цивилизация
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:30 Международен конкурс
“Млади виртуози”
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ /избрано/
1:40 60 минути за култура /
избрано/

2:35 Репетиция /избрано/
3:05 Домът на вярата /избрано/
3:20 Златни ръце
3:30 Младите иноватори
4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 16 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Туризъм.бг /най-доброто/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Хараламби Тачев - изваждане от забравата
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
13:30 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
21:05 Световно наследство
21:30 На опера с БНТ 2: „Лебедово езеро“
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Незначителност
1:15 Натисни F1

1:30 Знание.БГ /избрано/
2:00 60 минути за култура /
избрано/
2:55 Незначителност
4:40 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2
СРЯДА, 17 юли
6:05 Най-доброто от...
6:30 Рецепта за култура
7:20 Златни ръце
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пътуване в миналото
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Шифт
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
12:45 Майонезата
13:00 Репетиция /избрано/
13:30 На опера с БНТ 2: „Лебедово езеро“
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Телетуризъм
16:05 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
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Световно наследство
21:25 Арт стрийм
21:55 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Анна Каренина: Съдбата
на Вронски
1:45 Натисни F1
2:00 Знание.БГ /избрано/
2:30 60 минути за култура /

избрано/
3:20 Тайните на Варненското
злато – култура или цивилизация
4:10 Днес и утре
4:35 Световно наследство
5:00 Пътуване в миналото
5:30 Пътувай с БНТ 2
ЧЕТВЪРТЪК, 18 юли
6:00 Най-доброто от...
6:25 Домът на вярата
6:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
7:00 Репетиция /избрано/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Майонезата
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:30 №1 Туризмът
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Световно наследство
21:25 Опера на открито
21:55 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 11 септември – героите
от 88-ия етаж
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ /избрано/
1:45 60 минути за култура

Музика, музика...
Репетиция
Европейски маршрути
Откакто свят светува
Младите иноватори
Денят започва с Георги
Любенов
В кадър
НЕДЕЛЯ, 14 юли
Малки истории
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
Бразди
По света и у нас
Време за губене
Часът на зрителите
Библиотеката
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
# Европа
Извън играта
Фалшификаторът от
“Черния кос”
Пазители на традициите
Отблизо с Мира
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
В близък план
По света и у нас
Спортни новини
Подслон
Нощни птици
Извън играта
По света и у нас
Опера на открито
Библиотеката
Отблизо с Мира
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Африкански срещи
ПОНЕДЕЛНИК, 15 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 с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Яел защитава гората
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Младите иноватори
22:30 Опера на открито
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ: “Часът на
зрителите “
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан

Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Лястовиците
ВТОРНИК, 16 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 Знание.БГ
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 с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
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 Умно село
22:00 До Европа и напред
22:30 Домът на вярата
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:50 Малки истории
СРЯДА, 17 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 Знание.БГ
9:15 Най-доброто от...
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 5 минути София
13:30 Знаци по пътя: Димитър
Манчев /85 години от
рождението на актьора/
14:00 Малки истории
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
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 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ: “Посланици на България”
0:30 100% будни

1:30
2:10
3:10
3:20
4:15
4:45
5:50

Още от деня
Нощни птици
Европейски маршрути
Отблизо с Мира
Бързо, лесно, вкусно
История.bg
Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 18 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 Знание.БГ
9:15 Атлас
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Песните на Левски
13:25 Домът на вярата
13:40 Олтарите на България
13:50 Златни ръце
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:20 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 Тържествена заря по
повод 182 години от
рождението на Васил
Левски

2

14
Петък, 12 юли
06.00 „Трансформърс” еп.9
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави”
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.48
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.74
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.2
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.47
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.42
21.30 „Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.7
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.5, еп.9
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.225, 226
02.10 bTV Новините
02.40 „Преди обед”
04.50 „Опасни улици” - сериал
05.40 „НепознатиТЕ”
bTV синема
Петък, 12 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.12, 13
08.00 „Среща в интернет“ криминален, мистъри,
драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Ивон
Зима, Шон Робъртс, Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън
и др.
09.45 Телепазар
10.00 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.14, 15
12.00 Телепазар
12.15 “Мисия Лондон” - комедия (България, Великобритания, Унгария, Македония, Швеция, 2010),
режисьор Димитър Митовски, в ролите: Юлиан
Вергов, Ернестина Шинова, Любомир Нейков,
Алън Форд, Томас Арана,
Ана Пападопулу, Орлин
Горанов, Георги Стайков
14.30 “Доносник” - екшън, драма, трилър (САЩ, ОАЕ,
Великобритания, 2013),
режисьор Рик Роман Уо,
в ролите: Дуейн Джонсън, Сюзан Сарандън,
Джон Бърнтол, Бари
Пепър, Майкъл Кенет
Уилямс и др.
16.45 “Целувка под имела”
18.45 „Светлина от миналото“
21.00 “Феята на зъбките
23.00 “Застраховка живот”
01.00 “Анри Наварски”
03.45 “От другата страна на
вратата” - хорър (Великобритания, САЩ, Индия),
режисьор Йоханес
Робъртс, в ролите: Сара
Уейн Калис, Джереми
Систо, София Росински,
Сучитра Пилай и др. [16+]
бтв комеди
Петък, 12 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.7 еп.22, 23
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
10.00 „Лоракс“ - анимация,
фентъзи (САЩ, 2012),
режисьори Крис Рено и
Кайл Балда
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” с.9 еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече” с.4
еп.5
20.00 Премиера: “Новите съседи” с.11 еп.4
22.00 “Двама мъже и половина” с.7 еп.15, 16
23.00 “Кухня” с.5
еп.15,
16
00.00 „Лоракс“ /п./ - анимация,
фентъзи (САЩ, 2012
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Най-гледаните

28

Български

тв програми

10.VII. - 16.VII.2019 г.

Събота, 13 юли
06.00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” еп.7, 8
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, еп.11, 12
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 „Лято в Лансароте“
14.40 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.00 „У дома“
17.00 „Ченгето от Бевърли
Хилс 2”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Транспортер 2“ - екшън,
трилър (Франция, САЩ,
2005)
21.50 Мегахит: „Матрицата“
- фантастика, екшън,
трилър (САЩ, Австралия,
1999), режисьори Анди
Уачовски и Лари Уачовски, в ролите: Киану
Рийвс, Лорънс Фишбърн,
Кери-Ан Мос, Хюго Уийвинг, Бил Янг, Крис Патисън, Джо Пантолиано и
др.
00.30 “Газ до дупка 2” - екшън,
комедия (Норвегия,
2016), режисьор Халвард
Брен, в ролите: Андерш
Босмо Кристиансен, Ида
Хюсей, Ото Йеспершен,
Свен Нордин и др.
02.30 „Двама мъже и половина” - сериал
03.20 „Ченгето от Бевърли
Хилс 2” - екшън, комедия (САЩ, 1987)
05.10 „Cool...T“

Неделя, 14 юли
06.00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” еп.9, 10
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.19
13.00 „Лято в Бургенланд“
14.40 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.00 “Кунг-фу панда 2”
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “РПУ Оня свят” - фантастика, комедия, екшън
(САЩ, 2013), режисьор
Роберт Швентке, в ролите: Райън Рейнолдс,
Джеф Бриджис, МериЛуис Паркър, Кевин
Бейкън, Стефани Шостак,
Джеймс Хонг, Мариса
Милър и др.
22.00 „Светецът“ - екшън,
приключенски, романтичен (САЩ, 1997),
режисьор Филип Нойс, в
ролите: Вал Килмър, Елизабет Шу, Раде Шербеджия, Валерий Николаев,
Емили Мортимър и др.
00.20 „Кошмарна раздяла“
- трилър (САЩ, 2015),
режисьор Марк Куод, в
ролите: Дженифър Дороги, Селеста ДеАстис,
Фрийман Лайън, Марк
Гросман и др.
02.00 „Двама мъже и половина” - сериал
02.50 „Търси се“

Понеделник, 15 юли
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.10
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.49
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.75
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.3
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.48
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.43
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.25
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.5, еп.10
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.227, 228
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./

Вторник, 16 юли
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.11
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.50
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.76
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.49
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.44
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.26
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.6, еп.1
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.229, 230
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал

Сряда, 17 юли
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.12
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.51
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6, еп.1
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.50
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.45
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.27
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.6, еп.2
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.231, 232
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 18 юли
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.13
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.52
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6, еп.2
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.51
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.46
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.28
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” с.6, еп.3
01.10 „Вечно твоя” еп.233, 234
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Събота, 13 юли
06.00 „Среща в интернет“ криминален, мистъри,
драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Ивон
Зима, Шон Робъртс, Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън
и др.
07.45 “Целувка под имела”
09.45 “Чарлз Дарвин: Сътворение”
12.15 „Светлина от миналото“
14.30 “Пътуване до тайнствения остров”
16.30 “Феята на зъбките
18.30 “Пристигане в Америка”
21.00 “Хана” - драма, екшън,
трилър (САЩ, Великобритания, Германия,
2011), режисьор Джо
Райт, в ролите: Сърша
Ронан, Кейт Бланшет,
Ерик Бана, Вики Крипс,
Том Холандър и др.
23.15 Cinema X: “Дуум” - фантастика, хорър (Великобритания, Чехия,
Германия, САЩ | 2005),
режисьор Анджей Бартковяк, в ролите: Карл
Ърбън, Розамунд Пайк,
Дуейн Джонсън, Деобиа
Опарей, Ричард Брейк,
Декстър Флечър и др.
[16+]
01.30 “3096 дни” - криминален,
драма, бографичен (Германия, 2013), режисьор
Шери Хорман, в ролите:
Антония Кембъл-Хюз,
Тур Линдхард, Амилия
Пиджън, Трине Дирхолм
и др. [16+]
03.45 “Застраховка живот”
- криминален, трилър
(САЩ, 2016), режисьор
Питър Билингсли, в
ролите: Винс Вон, Хейли
Стайнфелд, Бил Пакстън

Неделя, 14 юли
06.00 “В ритъма на Коледа”
07.45 “Кой е баща ни?”
10.15 “Спечели среща с Тад
Хамилтън”
12.30 “Поли” - приключенски
14.15 “Агент и 1/2”
16.30 “Хана” - драма, екшън,
трилър
18.45 “Доносник” - екшън, драма, трилър (САЩ, ОАЕ,
Великобритания, 2013),
режисьор Рик Роман Уо,
в ролите: Дуейн Джонсън, Сюзан Сарандън,
Джон Бърнтол, Бари
Пепър, Майкъл Кенет
Уилямс и др.
21.00 “Дънди Крокодила” приключенски, фентъзи,
комедия (Австралия,
1986), режисьор Питър
Фейман, в ролите: Пол
Хогън, Линда Козловски,
Джон Мейлон, Дейвид
Кълпилил, Ричи Сингър,
Марк Блъм, Реджиналд
ВелДжонсън и др.
23.00 „Разходка под слънцето”
- мюзикъл, романтичен
(Великобритания, САЩ,
Италия, 2014 г.), режисьори: Макс Гиуа и Дания
Паскуини, в ролите: Хана
Артъртън, Грег Уайз,
Анабел Сколи, Джулио
Берути, Леона Люис и др.
01.00 “Дуум” - фантастика,
хорър (Великобритания,
Чехия, Германия, САЩ |
2005), режисьор Анджей
Бартковяк, в ролите:
Карл Ърбън, Розамунд
Пайк, Дуейн Джонсън,
Деобиа Опарей, Ричард
Брейк, Декстър Флечър и
др. [16+]
03.00 “Анри Наварски” - исторически, биографичен,
военен, драма

Понеделник, 15 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.14, 15
08.00 “Мисия Лондон”
10.30 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.16, 17
12.45 “Емпайър Стейт”
14.45 „Светлина от миналото“
17.00 „Среща в интернет“
19.00 “Пътуване до тайнствения остров” - фентъзи,
приключенски, комедия
(САЩ, 2012), режисьор
Брад Пейтън, в ролите:
Джош Хъчерсън, Дуейн
Джонсън, Майкъл Кейн,
Луи Гузман, Ванеса Хъдженс, Кристин Дейвис и
др.
21.00 Премиера: “Дедпул”
- фантастика, екшън,
комедия (САЩ, 2016),
режисьор Тим Милър, в
ролите: Райън Рейнолдс,
Морена Бакарин, Джина
Карано, Ти Джей Милър,
Ед Скрейн, Рейчъл Шийн,
Браяна Хилдебранд и др.
[14+]
23.15 “Елизабет: Златният
век” - биографичен,
драма, исторически (Великобритания, Франция,
Германия, САЩ, 2007),
режисьор Шекар Капур,
в ролите: Джорди Мойя,
Кейт Бланшет, Клайв
Оуен, Саманта Мортън,
Джефри Ръш, Том Холандър, Аби Корниш,
Лорънс Фокс, Джон
Шрапнел, Сюзън Линч и
др.
01.30 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.16
02.30 “Бютифул” - драма (Мексико, Испания, 2010),
режисьор Алехандро
Гонсалес Иняриту, в
ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес

Вторник, 16 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.16, 17
08.00 “Лора от сутрин до вечер”
10.15 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.18, 19
12.15 Телепазар
12.30 “Елизабет: Златният век”
14.45 “Легендата за Херкулес”
16.45 „Разходка под слънцето”
- мюзикъл, романтичен
(Великобритания, САЩ,
Италия, 2014 г.), режисьори: Макс Гиуа и Дания
Паскуини, в ролите: Хана
Артъртън, Грег Уайз,
Анабел Сколи, Джулио
Берути, Леона Люис и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Дънди Крокодила” приключенски, фентъзи,
комедия (Австралия,
1986), режисьор Питър
Фейман, в ролите: Пол
Хогън, Линда Козловски,
Джон Мейлон, Дейвид
Кълпилил, Ричи Сингър,
Марк Блъм, Реджиналд
ВелДжонсън и др.
21.00 Премиера: “Бушуик” - екшън, военен (САЩ, 2017),
режисьори Кари Мърнион и Джонатан Мълот,
в ролите: Дейв Батиста,
Британи Сноу, Артуро
Кастро, Крисчън Наваро,
Джеф Лима и др. [14+]
23.00 “В какво се превръщат
мечтите” - фентъзи, романтичен, драма (САЩ,
Нова Зеландия, 1998),
режисьор Винсънт Уорд,
в ролите: Робин Уилямс,
Куба Гудинг мл., Анабела
Шора, Макс фон Сидов,
Вернер Херцог и др.
01.15 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.18, 19
03.15 “Дуум” - фантастика, хорър

Сряда, 17 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.18, 19
08.15 “Емпайър Стейт” - криминален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Майкъл Ангарано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.
10.15 Телепазар
10.30 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.20, 21
12.30 Телепазар
12.45 “Опасна зависимост” трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Моника
Мичъл, в ролите: Андреа
Боуен, Скот Листър, Чила
Хорсдал, Морган Тейлър
Кембъл и др.
14.30 “Достигни ме” - комедия,
драма, криминален
(САЩ, 2014), режисьор
Джон Хърсфелд, в ролите: Лоран Кохан, Кира
Седжуик, Томас Джейн,
Кевин Конъли, Том Сайзмор, Келси Грамър, Том
Беринджър, Силвестър
Сталоун, Франк Сталоун,
Дани Айело, Дани Трехо
и др.
16.30 “В какво се превръщат
мечтите”
19.00 “Спечели среща с Тад
Хамилтън”
21.00 “Аз, моя милост и Айрин”
23.15 “Юношество”
02.45 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.20
03.45 “Необходимата смърт на
Чарли Кънтримен” - романтичен, драма (САЩ,
Румъния, 2013), режисьор Фредрик Бонд, в
ролите: Шая ЛаБаф, Евън
Рейчъл Ууд, Мадс Микелсен, Тил Швайгер, Винсънт Д`Онофрио, Мелиса
Лио, Обри Плаза

Четвъртък, 18 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.20, 21
08.00 “Аз, моя милост и Айрин”
10.30 “Седем часа разлика” сериал, с.3 еп.22
12.30 Телепазар
12.45 „Разходка под слънцето”
14.45 “Емпайър Стейт”
16.45 “Перфектната ваканция” - фентъзи, комедия,
семеен (САЩ, 2007),
режисьор Ланс Ривера, в
ролите: Габриел Юниън,
Морис Честнът, Куин
Латифа, Фейзон Лав и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Феята на зъбките”
- фентъзи, семеен,
комедия (САЩ, Канада,
2010), режисьор Майкъл
Лимбек, в ролите: Дуейн
Джонсън, Ашли Джъд,
Джули Андрюс, Стивън
Мърчант, Райън Шеклър,
Сет Макфарлън и др.
21.00 “Гаднярът” - комедия,
драма (САЩ, Великобритания, 2001), режисьор
Бари Сколник, в ролите:
Вини Джоунс, Дейвид
Кели, Дейвид Хемингс,
Ралф Браун и др.
23.00 “Девет” - музикален, драма, романтичен (САЩ,
Италия, 2009), режисьор
Роб Маршал, в ролите:
Даниел Дей-Луис, Никол
Кидман, Пенелопе Крус,
Кейт Хъдсън, Джуди
Денч, Марион Котияр,
София Лорен и др.
01.30 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.22
03.30 “Дедпул” - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Тим
Милър, в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Бакарин, Джина Карано, Ти
Джей Милър

Събота, 13 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.7 еп.24, с.4 еп.1
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Барби: Страната на сънищата” еп.13 - 15
10.00 “Как да бъдеш латино
любовник” - комедия
(САЩ, 2017), режисьор
Кен Марино, в ролите:
Еухенио Дербес, Салма
Хайек, Роб Лоу, Кристен
Бел, Ракел Уелч, Роб Кордри, Майкъл Сера и др.
12.00 „Ударен от гръм“ - комедия, семеен, фентъзи
(САЩ, 2012)
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.6
15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Дивата Нина” - сериал
19.30 “На гости на третата планета” - сериал
20.30 „27 сватби“ - комедия,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Ан Флечър, в
ролите: Джеймс Марсдън, Мейлин Акерман,
Едуард Бърнс, Катрин
Хайгъл и др.
22.30 “Червеното джудже” с.8
еп.1, 2
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.30 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Червеното джудже” сериал
04.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Неделя, 14 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.2, 3
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Барби: Страната на сънищата” еп.16 - 18
10.00 „27 сватби“ - комедия,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Ан Флечър, в
ролите: Джеймс Марсдън, Мейлин Акерман,
Едуард Бърнс, Катрин
Хайгъл и др.
12.00 „Лоракс“ - анимация,
фентъзи (САЩ, 2012),
режисьори Крис Рено и
Кайл Балда
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.7
15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Дивата Нина” - сериал
19.30 “На гости на третата планета” - сериал
20.30 “Как да бъдеш латино
любовник” - комедия
(САЩ, 2017), режисьор
Кен Марино, в ролите:
Еухенио Дербес, Салма
Хайек, Роб Лоу, Кристен
Бел, Ракел Уелч, Роб Кордри, Майкъл Сера и др.
22.30 “Червеното джудже” с.8
еп.3, 4
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.30 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Червеното джудже” сериал
04.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Понеделник, 15 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” еп.4, 5
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 “Живи легенди” - драма,
комедия (България,
2014), режисьор Ники
Илиев, в ролите: Ники
Илиев, Орлин Павлов,
Саня Борисова, Микеле
Плачидо, Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги
Кадурин, Любомир Ковачев, Димо Алексиев 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.17, 18
18.00 “Приятели” еп.10, 11
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.4 еп.6
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
- сериал, eп.4
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.5
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.7 еп.17, 18
23.00 “Кухня” - сериал, с.5
еп.17, 18
00.00 “Живи легенди” /п./
- драма, комедия (България, 2014)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Вторник, 16 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.4 еп.6,
7
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Домашен арест” - сериал 17 еп.17, 18
10.00 “Сватбени агенти” комедия (САЩ, 2011),
режисьор Майкъл Канг,
в ролите: Хенри Дитман,
Илеана Дъглас, Сунг Канг,
Джанел Париш и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.9
еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.4 еп.7
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
- сериал, eп.5
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.6
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.7 еп.19, 20
23.00 “Кухня” - сериал, с.5
еп.19, 20
00.00 “Сватбени агенти” /п./ комедия (САЩ, 2011)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Сряда, 17 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
10.00 “Дан в реалния живот”
- романтичен, драма
(САЩ, 2007), режисьор
Питър Хеджис, в ролите:
Стив Карел, Жюлиет
Бинош, Дейн Кук, Даян
Уийст, Джон Махони,
Ейми Райън, Джесика
Хект и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.9
еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.4 еп.8
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
- сериал, eп.6
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.7
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.7 еп.21, 22
23.00 “Кухня”еп.1, 2
00.00 “Дан в реалния живот”
/п./ - романтичен
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Четвъртък,18 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.4 еп.10,
11
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 “Деца на килограм” комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Аштън Къчър,
Том Уелинг и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.9
еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.4 еп.9
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
- сериал, eп.7
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.8
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.8 еп.1, 2
23.00 “Кухня” - сериал, с.6 еп.3,
4
00.00 “Деца на килограм” /п./
- комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
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Петък, 12 юли
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” 51
еп.
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла” 52
еп.
16.35 “Ноктюрно от багри” документален филм
17.00 “Освобождението на
Прага” - документален
филм
18.05 “Холивудски знаменитости”: Скарлет Йохансон
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Водачът” (2015г.), САЩ
22.30 Новини
22.50 “Щурмът на Берлин - в
леговището на звяра” документален филм
23.35 Новини - късна емисия
23.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.10 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
04.10 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Събота, 13 юли
07.30 “Холивудски знаменитости: Анет Бенинг
07.55 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
09.35 “Шевица” - фолклорно
предаване
10.35 “България - земя на три
писмености” - документален филм
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.15 “Професия Турист”:
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 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
17.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
20.00 “Те победиха войната” документален филм
21.30 Новини - централна емисия
22.00 Киносалон БСТВ: “Реноар” (2012г.), Франция
23.45 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
00.45 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
01.45 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова

Неделя, 14 юли
07.30 “Холивудски знаменитости”: Клинт Истууд
07.55 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “” - анимационен филм
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 “Професия Турист”:
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
13.05 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
14.05 “България в картини” документален филм
14.30 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
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” с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 Киносалон БСТВ: “Завръщане” (2003г.), Русия
21.45 Новини - централна емисия
22.15 Киносалон БСТВ: “Диви
истории” (2014г.), Аржентина/Испания
00.10 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
01.10 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
02.10 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.40 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
04.40 “Общество и култура”

ПЕТЪК, 12 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” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
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

СЪБОТА, 13 юли
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 „Адел и проклятието
на пирамидите” – с уч.
на Луис Бургун , Матьо
Амалрик, Жил Льолуш,
Жан-Пол Рув и др.
15.00 „Всички искат да бъдат
италианци“ – с уч. на
Джей Яблонски, Серина
Винсънт, Джон Капелос,
Мариса Петроро, Пени
Маршъл, Пи Джей Марино и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „В ритъма на танца” – с
уч. на Чанинг Тейтъм,
Джена Дюан, Марио, Дрю
Сидора, Хеви Ди, Деймиън Радклиф и др.
22.10 „Изгубеният свят: Джурасик парк” - с уч. на Джеф
Голдблум, Джулиан Мур,
Пийт Постълуейт, Ричард
Атънбъроу, Винс Вон,
Питър Стормеър и др.
00.45 „Джакузи - машина на
времето 2” – с уч. на Роб
Кордри, Крейг Робинсън,
Кларк Дюк, Чеви Чейс,
Адам Скот, Джилиан
Джейкъбс и др.
02.40 „Любов по случайност”
– с уч. на Бю Гарет, Брен-

да Стронг, Бенджамин
Айрес и др. /п/
„Адел и проклятието
на пирамидите” – с уч.
на Луис Бургун , Матьо
Амалрик, Жил Льолуш,
Жан-Пол Рув и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 14 юли
„Иконостас”
„Черна любов” – сериен
филм
„Събуди се” – предаване
„Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
Новините на NOVA
„Моят Джордж” – с уч.
на Сара Ланкастър, Кип
Пардю, Вивика А. Фокс,
Брандън Куин, Оскар
Нунез и др.
„Слънчева любов” – с
уч. на Рейчъл Лей Кук,
Лукас Брайънт, Травис
Милн, Ейдън Кан и др.
„Като две капки вода”
– забавно предаване, 6
сезон
Новините на NOVA – централна емисия
Темата на NOVA, избрано
„Карибски пирати: В
непознати води” – с уч.
на Джони Деп, Пенелопе
Круз, Джефри Ръш, Иън
Макшейн, Джема Уорд и
др.
„Талантливият мистър
Рипли” – с уч. на Мат
Деймън, Гуинет Полтроу,
Джъд Лоу, Кейт Бланшет,
Филип Сиймур Хофман,
Джак Дейвънпорт,
Джеймс Ребхорн и др.
НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
„Моят Джордж” – с уч.
на Сара Ланкастър, Кип
Пардю, Вивика А. Фокс,

Брандън Куин, Оскар
Нунез и др. /п/
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23
/п/
ПОНЕДЕЛНИК, 15 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” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
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
/п/
ВТОРНИК, 16 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” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
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, сезон 2 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

СРЯДА, 17 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” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

ЧЕТВЪРТЪК, 18 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” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23
/п/

01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 14 юли
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парламентът на фокус” 07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” 09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

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

ВТОРНИК, 16 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”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Спорт в обектива” – извънредно
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

СРЯДА, 17 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
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива” – извънредно
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 18 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
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 12 юли
06:00 „Социална мрежа” 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
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:30 07:00 Повторения

СЪБОТА, 13 юли
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице”
09:00 „Социална мрежа”
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
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева
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
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо Огнянов
01:00 НОВИНИ

04.30

06.30
07.00
08.00
11.00
12.00
12.30

14.10
16.00
19.00
19.20
20.00

22.45

01.30
03.20

Понеделник, 15 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време”
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменитости”
10.40 “Безценната перла” 52 еп.
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ”
14.50 “Местно време”
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” 53 еп.
16.15 “Завръщане”
18.00 “Холивудски знаменитости”: Ръсел Кроу
18.20 “Червен картон”
19.20 “Местно време”
19.30 Новини - централна емисия
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: “Любов
по другия начин” (2013
г.), САЩ, режисьор Винс
Офер, в ролите Линдзи
Лоън, Роб Шнайдер,
Ейдриън Броуди, Мишел
Родригес и др.
22.25 “Цигари за Фидел” - документален филм
22.50 “Местно време” - предаване за българските
общини
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
04.00 “Червен картон”- спортно предаване с Кирил
Веселински
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев

Вторник, 16 юли
Музикален антракт
“Местно време”
“България се събужда”
“Холивудски знаменитости”: Ръсел Кроу
10.40 “Безценната перла” 53
еп.
11.30 “Червен картон”
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време”
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” 54
еп.
16.15 “Любов по другия начин”
(2013 г.), САЩ
18.00 “Холивудски знаменитости”: Никол Кидман
18.20 “Лява политика” с Александър Симов
19.20 “Местно време” - предаване за българските
общини
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Позиция на дете” (2013г.),
Румъния
21.50 “Финансовите битки на
Втората световна” - документален филм
22.50 “Местно време” - предаване за българските
общини
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
03.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
04.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.30 “Лява политика” с Александър Симов

15

07.30
07.50
08.00
10.15

07.30
07.50
08.00
10.15
10.40
11.30
12.30
12.50
13.15
14.50
15.15
15.25
16.15
18.00
18.20
19.20
19.30
20.00
22.05
22.50
23.00
23.30
02.00
03.00
04.00
05.00
06.30

Сряда, 17 юли
Музикален антракт
“Местно време”
“България се събужда”
“Холивудски знаменитости”: Никол Кидман
“Безценната перла” 54
еп.
“Лява политика” с Александър Симов
Новини
“Местно време”
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
“Местно време”
“Маша и Мечока”
“Безценната перла” 55 еп.
“Позиция на дете”
(2013г.), Румъния
“Холивудски знаменитости”: Майкъл Кейн
“За историята
“Местно време” - предаване за българските
общини
Новини - централна емисия
Киносалон БСТВ: “Облаците на Силс Мария”
(2014г.), Франция/Швейцария
“Сталин срещу Берия” документален филм
“Местно време” - предаване за българските
общини
Новини
“България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
“Не се страхувай” с водещ Васил Василев
“Лява политика” с водещ
Александър Симов
“Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
“За историята - свободно” с Александър Сивилов

Четвъртък, 18 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - предаване за българските
общини
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев /
избрано/
10.00 TВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Майкъл Кейн
10.40 “Безценната перла” 55
еп.
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време”
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” 56 еп.
16.15 “Облаците на Силс Мария” (2014г.), Франция/
Швейцария
18.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.20 “Местно време” - предаване за българските
общини
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Черен въглен, тънък лед”
(2014г.), Китай/Хонконг
21.50 “Последният заговор на
Сталин”
22.50 “Местно време” - предаване за българските
общини
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
03.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
04.00 “Лява политика” с Александър Симов

2

16
петък, 12 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 „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, 12 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 26 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
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:45 Любовен облог - 26 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 13 юли
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха

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
23:05
23:55
00:50

02:15

03:40

Петък, 12 юли
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+)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Три аккорда» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Премьера. «Валерий Розов.
Человек, который умел летать» (16+)
Екатерина Федулова, Евгений
Цыганов, Ирина Рахманова,
Татьяна Кравченко в фильме
«Питер FM» (12+)
Марина Ладынина, Николай
Крючков, Борис Андреев,
Пётр Алейников в фильме
«Трактористы» (12+)
«Про любовь» (16+)
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06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 13 юли
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, 14 юли
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, 15 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 Ди

вторник, 16 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, 17 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, 18 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

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

Понеделник, 15 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 27 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 - 8
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:45 Любовен облог - 27 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 16 юли
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 България на живо - с Иво
Божков
05:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
06:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:59 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 17 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 28 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 - 28 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

Четвъртък, 18 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 29 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 - 29 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

Неделя, 14 юли
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

04:25 «Наедине со всеми» (16+)
05:20 Наталья Антонова, Кирилл
Гребенщиков в многосерийном фильме «Сезон любви»
(12+)
06:00
06:10
09:00
09:40
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
13:05
14:55
17:45
19:30
21:00
21:20
22:50

Събота, 13 юли
Новости
«Сезон любви» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
К юбилею артиста. Премьера.
«Египетская сила Бориса
Клюева» (12+)
«Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
Новости (с субтитрами)
«Теория заговора» (16+)
«Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+)
Александр Абдулов, Ирина
Муравьёва в фильме «Карнавал» (0+)
Елена Яковлева в комедийном детективе «Любопытная
Варвара — 3» (16+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга»
(12+)

00:40 Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов в
фильме «Страна чудес» (12+)
02:05 Анна Самохина, Олег Янковский, Сергей Безруков,
Владимир Меньшов в фильме
«Китайский сервизъ» (16+)
03:45 «Про любовь» (16+)
04:30 «Наедине со всеми» (16+)
05:15 «Теория заговора» (16+)
Неделя, 14 юли
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Пётр Щербаков в фильме
«Сыщик Петербургской полиции» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 «Видели видео?» (6+)
13:00 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
14:45 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» (16+)
15:50 Владимир Самойлов, Михаил

17:50
21:00
21:30

23:15

01:05

02:45

04:15
05:00

Пуговкин, Зоя Федорова в
фильме «Свадьба в Малиновке» (0+)
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
Премьера. Паулина Андреева, Кирилл Кяро в многосерийном фильме «Лучше, чем
люди». Новые серии (16+)
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга»
(12+)
Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит в комедии «О
чём говорят мужчины. Продолжение» (16+)
Владимир Ильин, Андрей
Пономарёв, Валентина Теличкина в фильме «Менялы»
(16+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

Телеканал Россия (RTR)

01:40
03:40

Петък, 12 юли
Утро России
О самом главном
Вести
Судьба человека
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Вести. Местное время
Надо поговорить. Телемост Россия
- Украина с Марией Ситтель и Андреем Малаховым
Вести
Вести. Местное время
Сиделка
Торжественная церемония открытия XXVIII Международного фестиваля “Славянский базар в Витебске”
К 70-летию Павла Лунгина. Белая
студия
Остров. Х/ф
Серебристый звон ручья. Х/ф

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

Събота, 13 юли
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время

06:00
10:00
11:00
11:45
12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:45
18:00
20:00
20:45
21:00
23:20
00:55

11:40
12:10
12:55
14:00
14:20
15:15
16:10
20:00
20:30
00:00
00:55
02:25
04:00
05:30

Пешком... ВДНХ
Пятеро на одного
Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!!
Далекие близкие
Девичник
Вести в 20:00
Девичник. Продолжение
Выход в люди
Дамское танго. Х/ф
Любовь по расписанию. Х/ф
Кое-что из губернской жизни. Х/ф
Пешком... ВДНХ

Неделя, 14 юли
Мой любимый гений. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома
Смеяться разрешается
Если бы да кабы. Х/ф
Родная кровь. Х/ф
Вести в 20:00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
01:00 Год после Сталина
01:55 Почтальон
03:25 Если бы да кабы. Х/ф
06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:55
12:40
14:45
16:35
20:00
21:00
21:40
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Медицина

Çà âàøåòî
ÑÈËÍ À ÃÐÈÆ À
ÇÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ

д-р а. Генова, специалист гастроентеролог и вътрешни болести,
мБаЛ „Люлин“, София
Черният дроб е важен орган, участващ в храносмилането и очистването
на организма от вредни токсични вещества. Той играе ролята на филтър в организма, обработвайки и разграждайки хранителните вещества, които приемаме. Именно затова профилактиката
и предпазването му са важни фактори
за здравето на човека. Злоупотребата с
алкохол, тютюнопушене и приемът на
медикаменти предизвикват сериозни
увреждания на черния дроб.
„ХЕПаТоФЕлиН“ е натурален продукт, поддържащ функциите на черния
дроб, който съдържа оптимална доза
екстракт от бял трън (силимарин), артишок, глухарче, соево и ленено масло.
Активните съставки в „ХЕПаТоФЕлиН“ укрепват чернодробната
функция и хепатоцитите,
спомагат за
редуциране
на нежеланите ефекти при
употребата на
медикаменти,
злоупотребата с алкохол
и цигари, както и ускоряват бързото
нормализиране на чернодробните ензимни нива.
Въздействието на активните съставки
върху черния
дроб и жлъч-

ката се отразяват върху цялостния
метаболизъм на организма, както
и върху нормалното функциониране на храносмилателната система.
Прилагам „ХЕПаТоФЕлиН“ при
лечение на пациенти с чернодробна стеатоза и чернодробна цироза „Чайлд-А” като монотерапия. При
всички болни бе установена добра
поносимост и не бяха наблюдавани странични ефекти. Контролните изследвания, направени 2 месеца след лечението, показват нормализиране на трансаминазните нива
при 80% от пациентите със стеатоза и при 65% от пациентите с чернодробна цироза.
Ето защо „ХЕПаТоФЕлиН“ може
да бъде препоръчан като ефективен
и добре поносим продукт при лечението на чернодробни увреждания.
„ХЕПаТоФЕлиН“ благоприятно повлиява възстановителните
процеси на черния дроб, спомага
за пречистването на организма от
токсини и вредни вещества, ускорява регенеративните функции на
чернодробните клетки, оказва позитивно влияние върху цялостното функциониране на храносмилателната система, засилва жлъчната
секреция и стимулира обмяната на
веществата.
Влагането на течни растителни
екстракти в капсулите „ХЕПаТоФЕлиН“ гарантира отлична поносимост, по-бърза разтворимост и усвоимост от организма.

Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá,
òåë. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Ïîñëåäíîòî îòêðèòèå íà
íàóêàòà, êîåòî ñå áîðè
óñïåøíî ñ ïîäàãðàòà
Съществува ли лек,
към който да посегнем при подагра? Да,
колкото и невероятно да звучи – лек
има. При това съставът му идва от природата, на една ръка разстояние от нас. Това е
чудото от народната
медицина, наречено
Подагрофикс.
Подаграта е напълно лечимо заболяване. По последни открития на науката беше създадена иновативна формула,
която дава впечатляващи
резултати при хора с хронична подагра и при наличие на подагрични пристъпи.
Подагрофикс – изключителен продукт с натурален състав. Спомага за естественото разтваряне на
кристалите на пикочната киселина в ставите и в другите
тъкани, оказва благоприятно влияние върху ставите –
на големия пръст на крака,
глезените, петите, колената,
китките, пръстите и лактите.
Подпомага нормалната физиологична функция на ставите, поддържа в добро състояние околоставните тъкани, междуставните пространства и другите тъкани
и органи, прави възможно
свързването на пикочната
киселина във водноразтворимо съединение, което се
отделя по естествен начин
от организма.
Подагрофикс е високоефективен както при подагрични кризи, така и при хронична подагра. Приложим е
още при проблеми в ставния апарат и пикочо-половата система.
Подагрофикс СЕ ПРЕПОРЪЧВА при хора, страдащи от:
Подагра.
Артрози и ошипявания.
Хора, предразположени
към задържане на пикочна
киселина в организма.
Болки в ставите, кръста и
костите.
Ограничена подвижност
и скованост в ставите.
Отоци.
състав:
ЕксТракТ сиНЯ ТиНТЯВа - Използва се при хепатит, пясък в бъбреците и пикочния мехур, подагра, анемия и др.
ЕксТракТ ТроскоТ Прилага се при наличие на
бъбречни и жлъчни камъни,
отлично повлиява ревматизъм, подагра, отоци и някои
кожни болести.

ЕксТракТ МЕНТа - Истински дар от природата.
Действието й е cпaзмoлитичнo, използва се също
така пpoтив пoвpъщaнe,
действа гaзoгoннo, има
лeĸo oбeзбoлявaщo действие, xoлepитичнo, yлecнявa
изxвъpлянeтo нa жлъчния
coĸ, aнтидиapийнo;
ЕксТракТ глУХарЧЕ Прилага се при чернодробни заболявания, болести на
пикочните пътища, хемороиди, стомашни и чревни
смущения, леки форми на
захарен диабет и подагра.
ЕксТракТ БрЕЗа - Експериментално е открито, че
екстрактът от бреза притежава увеличаващо елиминирането (урикозурично) и намаляващо синтеза
(урокостатично) на пикочна киселина действие. Има
и други доказали ефективността си функции, които го
правят широко използвано
средство при различни състояния, най-вече свързани
с пикочно-половата система. Притежава диуретично,
жлъчегонно, противовъзпалително, антимикробно
и адстригентно действие.
Намалява възпалителните
процеси в пикочно-половата система, като потиска развитието на патогенни бактерии. Доказано е, че елиминира причинителите на инфекции в пикочно-половата
система и облекчава симптомите при цистит, уретрит
и пиелонефрит.
ЕксТракТ МЕЧо гроЗДЕ - Главният акцент при
подагра е използването като подкрепа на бъбречната
функция за елиминация на
пикочната киселина от организма. Изследванията проведени във връзка с диуретичното действие на екстракта от мечо грозде са показали, че той стимулира и ускорява отделянето с урината на пикочна киселина. Това бързо спомага за намаляване на нивата и в кръвта и
оттам значително намалява
риска от поява на пристъп
на подагра и развитие на бъ-

бречни камъни. Това действие в голяма степен гарантира, че при започнал процес на разтваряне на кристалите мононатриев урат в
ставите организмът ще елиминира тази отделена от тях
пикочна киселина и ставите ще останат чисти и в добро функционално състояние без последващи влошавания с болка и подуване в
тях. Съдържащият се калиев
нитрат едновременно усилва действието на флавоноидите и има алкално действие върху организма, което
е основният фактор за предпазване от кристализиране
на пикочната киселина и отлагането й в ставите. Друго действие на екстракта от
мечо грозде е способността
(заради флавоноидите) и да
намалява наднорменната
активност на ензима (ксантин оксидаза), отговорен за
синтеза на пикочна киселина в тялото.
ЕксТракТ кУркУМа Куркумата е може би наймощната билка на планетата в борбата и в потенциалното обръщане на редица
болести. Предпазните и лечебни свойства на куркумата се дължат на активната й
съставка куркумин – вещество с толкова разнообразни и мощни антиоксидантни и противовъзпалителни
свойства, че както показват наблюденията, защитава и подобрява здравето на
буквално всеки един орган в
тялото. Проведените до момента хиляди изследвания
върху животни и хора по целия свят сочат, че куркуминът може да се бори с повече от 70 заболявания, включително и с някои от най-големите заплахи за здравето
като рака, сърдечните болести, диабет тип 2 и болестта
на Алцхаймер, различни артрози. И списъкът продължава да расте.
Препоръчителен е приемът на Подагрофикс в
продължение на 3 месеца 2
пъти в годината. Без лекарско предписание.

При поръчка на три ПродУкта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.

можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40 и на https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./
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Опасни кухненски
съдове

Съдовете, които не залепват храната, съдържат пластмасови полимери (изключение е само силиконът). С нагряване на тефлонова тава
или тиган при температура
от 260 до 350 градуса полимерите започват да отделят
отровна пара.
Незалепващите съдове за
първи път са се появили
през 1944 г. Преди това готвачите просто поставяли повече вода или масло или готвели на по-ниска температура. Това може да се прилага и днес.
Съдовете от алуминий отделят този елемент в храната, а той е опасен за здравето на хората. Също така
трябва да се избягва и алуминиевото фолио. Вместо да
се пекат картофи в алуминиево фолио, печете направо
на скарата или в съд от огнеупорно стъкло.
Предимството на съдовете от мед е, че добре провеждат топлината, бързо се
нагряват и бързо се охлаждат. Но имат два недостатъка: високата цена и високата реактивност.
Медта, алуминият и желязото са реактивни, което означава, че бързо реагират с
храните, особено с киселата храна. Тези съдове могат
да развалят цвета и вкуса на
храната и внасят в организма прекалено голямо количество метали.
Реактивността на пластмасите зависи от тяхната струк-

КРАЙ НА ПСОРИАЗИСА
И КОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ!
В България 700.000 хиляди души
страдат от псориазис и кожни екземи.
Тенденцията е това число да се покачва
поради невъзможността на голяма
част от населението да се набави от
необходимите вещества, които да
поддържат кожата и ноктите здрави.
“Често срещаните медикаменти и
мазила само дават краткотраен ефект,
а реално не отстранява причината”
-споделят пациенти.
В момента сред нашите български
дерматолози силно се говори за
откритието
на
Великобритански
експерти
в
дерматологията.
Те
предоставят
възможността
на
страдащите да се върнат към
нормалното
си
самочувствие
благодарение на биоактивна формула,
която дава надежда на всеки да се
избави от неудобството и срама без да
се налагат болезнени лечения.
“Край на постоянния дискомфорт,
който създава псориазиса. Няма
значение дали са засегнати лактите,
колената или друга част от тялото псориазното огнище изчезва напълно.”
- уверено потвърждават откривателите
на метода показвайки снимките преди и
след терапията.
“Дерматолозите бяха шокирани след

като видяха резултатите... не можаха
да повярват, че без лекарска намеса
може да се постигне подобен ефект.”
- казват английските дерматолози
представили революционния метод.
“Организмът
се стреми към
самовъзстановяване и е достатъчно
да се подпомогне с вещества,
които
притежават
съответните
характеристики, за да се стимулира
процеса за производство на колаген за
регенерация на епидермиса на кожата.
В момента това е най успешното оръжие,
което природата ни е дала срещу
всякакъв вид кожни заболявания.
„Препоръчваме двумесечен период
на приемане на Proskin plus. Така ще
си гарантирате да възвърнете отново
Вашето самочувствие и приятен
външен вид на кожата и ноктите.” споделят дерматолозите виждайки
ефективността от препарата.
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 и се доставя
безплатно до дома Ви.

тура - колкото пластмасата
е по-мека и гъвкава, по-голяма е нейната реактивност. Това означава, че найлоновата торбичка много
по-бързо реагира с храната, отколкото твърдите
пластмасови съдове.
Поливинилхлоридът,
който се намира в пластмасата, отделя токсина
ДЕАХ, който влияе на работата на хормоните. Също така пластмасата съдържа фталати, които се натрупват в тъканите и вредят на работата на черния
дроб и на белите дробове.
При някои изпитвания върху животни било забелязано, че фталатите са причинили щети и на репродуктивните органи.
Умерено реактивните
кухненски съдове са добър избор за готвене и за
здравето. А това са: кухненски съдове от неръждаема стомана и чугунени
съдове за готвене.
ъдовете от чугун са добри за приготвяне на палачинки, катми, тесто, за
пържене на зеленчуци. Не
приготвяйте супа, както и
каквито и да са течни и кисели храни в тези съдове,
защото такава храна реагира с чугуна.
Инертни и нереактивни
съдове са отличен избор
за здравословно готвене.
Това са емайлирани, стъклени, глинени и керамични
кухненски съдове за храна,
прибори от дърво или бамбук, прибори и съдове за
печене от силикон.

МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ
ТЕРАПИЯТА С ПРЕПАРАТА

“Само след два месеца ползване 5
годишния ми псориазис изчезна и вече
нямам никакви проблеми с кожата.”
Иван Н., 67 г., София
“Единствено този препарат ми
помогна и се избавих трайно от
гъбички по ноктите”
Наталия М., 53г., Пловдив
“След няколко годишна борба с
псориазиса
и
следвайки
препоръките на експертите кожата на
проблемната зона ми се възстанови!”
Мартин П., 64 г., Варна
„Не мога да ги търпя. Винаги ми
създаваха
дискомфорт.
Не
се
поколебах да опитам и този препарат.
Наистина действа и кожата около
ноктите ми вече е нормална.“
Маргарита И., 43 г. , Бургас

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА
ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „ПРОСКИН
ПЛЮС” И СЕ ИЗБАВИ ОТ КОЖНИТЕ
ПРОБЛЕМИ И ПСОРИАЗИСА ОЩЕ В
ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ПОЛЗВАНЕ

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И
ДО 31 ЮЛИ 2019 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

ВМЕСТО 199 ЛВ. САМО 67 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

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

Мъжете могат да бъдат сексуално
активни до деветдесетгодишна възраст. Честа причина за сексуалните
нарушения (еректилна дисфункция,
липса на удоволствие по време и след
полов акт, нарушена еякулация, липса на сексуално желание) е спадът на
нивото на тестостерона. Във възрастта от 40 до 70 години това ниво намалява с 1.2% годишно, поради което
мъжът на 70 години има с 30 до 40%
по-ниско ниво на свободния тестостерон в сравнение с това на четиридесетгодишния мъж. Този процес може
в значителна степен да бъде забавен.
От векове се знае за афродизиачния ефект на целината и приложението й при импотентност. Фактът се
обяснява с въздействието на централно ниво и стимулацията на производството на тестостерон.
Един научен експеримент със зайци в разплодителен период показа, че
целината, включена в дневната хранителна дажба, увеличава, статистически достоверно, сексуалността на
мъжкарите. Опитът беше проведен с
две групи опитни животни: работна,
която в храната си получаваше целина, и контролна – без целина в хранителната си дажба. Мъжките индивиди
от двете групи бяха подбрани по възрастов белег – в края на герминативния им период (крайната възраст, в
която имат оплодителна способност).
Резултатът от експеримента показа,
че поколението, което създаде работната група, бе почти два пъти по- многобройно от това на контролната.
За да се постигне добър резултат

З

наете ли, че екстрактите от куркума и джинджифил се славят сред научните специалисти като едни от най-мощните познати до момента
на човечеството билки със силни лечебни свойства. Проведени над 7000 хиляди
изследвани безспорно
потвърждават, че след
тримесечен прием на
екстракт от джинджифил хората се възстановяват от тежки заболявания като рак, диабет, сърдечно-съдови
заболявания, настинка
и грип, стомашни болки и гадене, главоболие и мигрена, болки
в ставите и мускулите,
артрит, глисти и паразити в червата, камъни в бъбреците, затлъстяване и много други.
Научното обяснение за
тези свойства се крие в
специфичния състав на
екстракта от джинджифил, който има високо
съдържание на калий,
на манган и минерали.
Съдържа смоли, полизахариди, флавоноиди и етеричното масло зингиберон, на което се дължи лютивият
му вкус.
Екстрактът от куркума и по-точно куркуминът е известен като
противораковата под-

при човека, е необходимо да се приема за около месец от 0,500 до 1,500
кг свеж плод от целина, а след това
за още пет – шест месеца от 0,300 до
0,500 кг дневно. Проблемът обаче е в
това, че целината не е така вкусна, за
да се консумира в толкова големи количества, а е и сезонен продукт. Това
наложи необходимостта да се създаде стандартизиран лиофилизат, който е концентриран екстракт от биологично активните вещества, извлечени от плода на целината (Apium
graveolens).
Този продукт се нарича Апегра.
Той на сто процента притежава ефектите на свежия плод, благодарение
на високите технологии, използвани
в производството му.
Добре е да се започне в първите
3-4 дни с 5-6 капсули дневно, разделени на два приема – сутрин и вечер;
след това за още 3-4 дни по 4 капсули
дневно (отново сутрин и вечер). По 3
капсули е необходимо да се приемат
1-2 месеца – сутрин - 1 и вечер - 2, а
след това за още 5-6 месеца се преминава на 2 капсули дневно – една
сутрин и една вечер.
Тази схема за прием на Апегра помага поддържането на по-високо ниво на тестостерона при мъжа, а това
означава и по-добра сексуалност. Не
по- маловажно е, че мъжките полови жлези запазват своята функция и
не атрофират с напредването на възрастта.
Апегра е една възможност мъжът
да има пълноценно сексуално дълголетие.

ЕКСТРАКТИ ОТ КУРКУМА И ДЖИНДЖИФИЛ последното откритие на науката срещу
множество болести и в подкрепа на онкоболните
правка. И най-предубеденият скептик ще се
затрудни да обори вече над хилядата научни
изследвания с един и
същ резултат: куркуминът има противоракови
свойства. Проучванията
показват, че той може да
се бори с рака на много нива. Той е в състояние да:
 Потиска активирането на гени, които отключват рак;
 Потиска разпространението на туморните клетки;
 Потиска трансформацията на нормалните
клетки в туморни;
 Убива клетки, които
мутират в ракови;
 Намалява туморните клетки;
 Предотвратява разпространяването на туморите в други органи;
 Възпрепятства притока на кръв, необходим
за формирането и разпространяването на раковите клетки;
 Усилва разрушителните за рака ефекти
от химио- и лъчетерапията.

Куркуминът е проявил някои от тези способности, а в отделни случаи и всички тях
спрямо 22 различни
вида рак, включително
най-големите убийци –
рака на гърдата, на дебелото черво, на белия
дроб и на простатата.
Забавил е също така
прогресирането на някои от най-трудните за
побеждаване видове
рак като този на мозъка,
костите, кръвта, хранопровода, черния дроб,

панкреаса, стомаха, матката, а също и на меланом (най-смъртоносния
вид рак на кожата). Няма
открита друга естествена субстанция, която да
притежава такава мощна сила срещу рака.
Двата екстракта са

вложени в научната
формула – продукта
Куджи.
Как ни въздейства
CuGi /Куджи/
 Силно детоксикиращо и антиоксидантно действие
 Положителен ефект

върху храносмилателната система и метаболизма
 Противовъзпалително действие
 Подпомага имунната система при натоварване
 Има силно изразено противотуморно
действие
 Влияе възстановително при заболявания на опорно-двигателната система
 Оказва положителен ефект за поддържане на нормално кръвно налягане
 Поддържа организма при диабетно
болни, диабетна полинивропатия, диабетно
стъпало и др.
При поръчка
на три продукта
получавате подарък
книжка „Лечебните
билки на България“.

Продукта можете на поръчате на телефон: 0877 72 10 40
и на: https://biotica.bg/product/cugi/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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Бабина душица

естивал на народната кухня и
занаяти "Бабина душица" събра в Монтана готвачи и занаятчии от цялата страна.

На открито в
центъра
на града
бяха запалени
печки и
огньове
и се приготвяха вкусни ястия. Сред тях преобладаваха характерните за Северозападния край лютеници, баници,
тиквеници, яхнии и т. н., но не

липсваха и ястия от други краища на страната.
Облечени в национални носии, готвачите готвиха в бакърени и глинени съдове и използваха характерни за сезона
подправки. В специална алея на
занаятите бяха показани хиляди приготвени ръчно сувенири, глинени и метални съдове
за храна, играчки, чаши, бижута и др.
Фестивалът на народната кухня и занаяти бе организиран от
общината в Монтана.

10.VII. - 16.VII.2019 г.

Танцьори от 8 страни
играха във Вършец
Танцьори от България, Гърция, Полша, Унгария,
Холандия, Сърбия, Украйна и Румъния играха на
открита сцена във Вършец на фестивала "Пъстра
огърлица", съобщиха организаторите.
В началото танцьорите направиха дефиле по

Äåâåòãîäèøíèÿò Õðèñòèÿí ñ ïðåñòèæíà íàãðàäà
Деветгодишният
Християн Цаков от
Плевен бе удостоен
със Златен медал от
Международния конкурс за детска рисунка "Piatra Neamt
Creativ 2019" в Румъния. Това съобщиха от
арт школа "Колорит"
в града.
Малкият художник
е получил престиж-

ната награда за живописната си творба

Деца събраха
средства
за болница

Ученици от СУ „Св.
св. Кирил и Методий“
в Смолян направиха
дарение на инхалатори, безконтактни
термометри и чаршафи на детското отделение в областната болница.
"Решихме да организираме благот-

ворителен великденски базар, като събраните средства да
дарим на болницата. Смятахме, че ще
се получи по-забавно, позитивно и ще
привлечем повече
хора, ако инициативата ни се проведе
пред училището.
Включиха се много жители от целия
град, които закупиха различни храни,
рисунки, картички
и други неща, направени от ръцете
на учениците. Всеки
един клас – от 1-ви

до 12-и, се беше потрудил да изработи нещо от сърце и душа,
за да може да спечели поне едно левче,
което след това да дари за детското отделение“, каза Божидара Николова - председател на ученическия съвет на СУ "Св.

св. Кирил и Методий".
Общата събрана сума
от децата е 1710 лв.,
с която са закупени
10 инхалатора за всяка стая в отделението, три безконтактни
термометъра. А с останалите средства 540 лв., са купени чаршафи с лика на Мечо
Пух, който е символ
на детското отделение, защото носи позитивизъм и доброта.
Учениците дариха
и свои рисунки, които ще красят стаите
и коридора в отделението.

"Старата къща". Темите на това издание на

конкурса в Румъния са
били "Архитектура" и
"Цветя". Още 13 деца
от плевенската школа
са наградени с отличието "Почетен приз".
С него е удостоена и
ръководителката на
школата художничката Майя Ананиева.
Школа "Колорит" е
получила покани и за
други конкурси.

централния булевард "Република", изиграха общо
хоро, а след това започна концертът на открита
сцена пред читалище "Христо Ботев" в курортния
град. В проявата, организирана от общината във
Вършец, участваха над 500 танцьори.
Целта на фестивала бе популяризиране на
фолклора на различните народи у нас и привличане на повече туристи във Вършец чрез културни прояви в града, обявиха от общината.

Ðîìè ðàáîòèõà áåçâúçìåçäíî
Истинско чудо се случи в
Средец - близо 20 роми работиха дни наред и обновиха напълно безвъзмездно
детското отделение на общинската болница, като
дори купиха със
с в о и
средс т в а
необходимите
за това
материали. Всички
те са част от
протестантската християнска общност в града. Как се е родила тази благородна идея, разказва техният пастор Йордан
Атанасов-Джаско.
„Завеждащият лекар д-р

Станков ме помоли да намеря
няколко от нашите момчета в
църквата, за да помогнат с полагането на
12

к в .
м теракота, купена за една от стаите в детското отделение.
Включиха се 18 човека от
църквата ни. Всеки се беше
хванал на работа: кой да сла-

га плочки, кой первази, кой да
прави крепежи, кой да боядисва, да чисти. Всички се стараеха
да го правят за пред Бог, така
както ги учи Библията. Никой
от тях не е професионалист,
но всички с много желание и
старание вършеха своята част.”
ЕПЦ “Виделина” е основана
преди 19 години. Тя провежда
редовни богослужения, младежки събирания, има и неделно училище. “Редовните ни
богослужения се посещават от
130 души, младежките събирания - от 30 младежи, а неделното училище - от 80 деца. Възпитаваме ги в християнски ценности и морал и как да открият Божията любов. След всеки
библейски урок децата получават топъл обяд. Имаме духовната и морална подкрепа на
църква ”Благовестие”- Бургас,
с пастор Живко Тончев”, сподели още той.

×èтаëèùå, èçðèсóâанî с
ëèêîâå на Бîтåâ è Ëåâсêè
Ликовете на Св. св.
Кирил и Методий, на
Христо Ботев и на Васил Левски красят фасадата на читалището
в търговищкото село
Пробуда. Идеята за нетипичната външна украса на читалище "Родина - 1927" е на секретаря на културната
институция Анета Кирчева и се ражда преди
години, разказа тя.
"През 2016 г. читалището се премести в
нова сграда - бивша
детска градина. Но само надписът не стига-

ше, за да привлечем
жителите на населеното място, и затова решихме да го изрисуваме с образите на хора на духа, с борци за
българската свобода",
обясни Кирчева. Така
се появяват ликовете
на Христо Ботев и Васил Левски, а графиките са дело на любителите художници Ивайло Росенов и Горан
Ганчев от Попово, които носят в сърцата си
патриотизма, любовта
и преклонението към
предците. Идеята до-

през пролетта на
тази година на другата страна на сградата са изрисувани
апостолите на славянството светите
братя Кирил и Методий. Те са дело
на Кристиян Ставрев от Търговище
- студент последна
година в Художествената академия. Предстои до тях да бъде изрисуван и Паисий Хилендарски, допълни
Анета Кирчева.

пада на местните хора,
рисунките се виждат
и от преминаващите
по главния път София
- Варна и будят любопитството им.
С пари от дарения
страницата подготви соня ВълкоВа
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Ефикасно натурално средство
против умора!
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Натурални билкови дестилати
от Еспара, Австрия

Производственият процес на тези висококачествени билкови дестилати
има своя произход в древната традиция на алхимичните познания за добиването на растителни есенции. Включва няколко етапа на сепариране и смесване с цел извличане силата
на всяко растение в най-високата му чистота. Така се
получава много ефективен
натурален продукт.
оВЧарска ТорБиЧка
коМПлЕкс
билков дестилат 30 мл
от: овчарска торбичка, пасифлора, шапиче и бял равнец
Овчарската торбичка
действа укрепващо и спазмолитично на женския организъм при болки в органите на малкия таз и може
да предотврати прекомерното менструално кървене. Пасифлората също има
спазмолитично действие
и действа успокояващо на
нервната система при менопауза и предменструален
синдром. Шапичето действа за укрепване на женските полови органи в малкия
таз, при възпаления, както
и при менструални нарушения. Бялият равнец се препоръчва като кръвоспиращо средство и при нередовно менструално кървене.
сЕМки
оТ грЕйПФрУТ билков дестилат 30 мл
С е м ките
на
грейпфрута се отличават с особените си антимикробни свой-

ства. Те обезвреждат както бактериите, така и вирусите и гъбичките. Спектърът им на активност е много висок (около 800 бактериални и вирусни щамове и 100 гъбични щамове),
като запазват полезната
чревна флора на организма. Ето защо екстрактът
от семките на грейпфрут е
универсално естествено
средство за защита и укрепване на имунната система. Основни приложения - бактериални и вирусни инфекции; гъбични инфекции (Candida);
стомашно-чревни инфекции; паразитни болести.
коНоП билков дестилат
30 мл
от: семена на
Cannabis
sativa
К о нопените сeмена са богат източник на
протeини, полинeнаситени мастни кисeлини, омeга 6 и омeга 3 мастни киселини и нeразтворими
фибри. Изключитeлно богат източник на витaмин
Е и антиоксидaнти. Стимулира естeствения имунeн
отговор на организма. Забавя процeсите на стареeне на клeтъчно ниво. Защитaва сърцето и кръвоноснитe съдове. Възпрeпятства дерматологичните заболявaния. Рeгулира
хормоналния баланс. Балaнсира стойностите на
холeстерола. Стимулира
зритeлната острота. Поддържa здравeто на кост-

нo-стaвния апaрат. Стимулирa естествeните процeси на регeнeрация на
оргaнизма. Потискa възпaлитeлните процеси. Повишaва енергийните нива.
ЕНЧЕЦ – БрЕЗа коМПлЕкс
билков
дестилат 30 мл
от:
енчец, мечо грозде, бреза,
девисил, полска теменужка и хвощ
Енчецът има леко диуретично действие и още
от Средновековието се
смята за средство при
възпалителни процеси
на пикочния мехур, бъбреците и пикочните пътища, както и ревматизъм,
подагра и кожни проблеми. Това действие се подкрепя от мечото грозде,
девисила и брезата, която също така спомага за
образуването на урина и
е полезна при кожни обриви, има противовъзпалителен ефект и хемостатично действие. Девисилът има кръвоспиращо
действие и помага при подагра и ревматизъм. Хвощът е полезен при болки и
възпаления на бъбреците
и пикочния мехур, както
и при нощно напикаване.
Полската теменужка има
леко диуретично и противовъзпалително действие. Основни приложения: отводняване, детоксикация; пикочни пътища,
хроничен нефрит; ревматизъм, подагра; нарушения на кожата; нощно напикаване.

вносител: “Фармабион плюс” еоод,
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg

СъНЯТ И ВъЗРАСТНИТЕ ХОРА

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

Всички лекари казват, че нуждата от сън е индивидуална за всеки човек. Разбира се, има
средна норма, която се равнява на 7-8 часа.
Нормалният нощен сън е много важен за поддържане работата не само на нервната, но и на
имунната система. В днешно време много хора
се оплакват от различни нарушения на съня си
и невинаги знаят как да си помогнат. Особено
силно потърпевши са възрастните хора. Силните приспивателни средства не са препоръчителни за дългосрочна употреба заради опасност
от привикване. Фитотерапевтичните средства
против безсъние са добра алтернатива. Те действат по-слабо,
но за сметка на това не водят до пристрастяване.
калифорнийският мак е
полезен както за възрастни, така и за деца и може да
се използва дълго време,
без да води до зависимост.
Калифорнийският мак
успокоява ума. Подпомага по-бързото заспиване и
подобрява качеството на съня. Спомага за отпускането на мускулите и сърдечния ритъм. Значително подобрява настроението. Подпомага и
регулира здравия кръвен поток. Използва се за
концентрация при пациенти в напреднала възраст. Подпомага поддържането на здравословна функция на паметта. Калифорнийският мак
е доказал своите превъзходни свойства. Той
едновременно подпомага бързото и лесно заспиване и благоприятства дълбокия и спокоен
сън. В същото време успокоява тревожността
и безпокойството, страха и натрапчивите мисли. Действа антидепресивно и подобрява настроението.

Маточината се слави с полезните си качества
от поколение на поколение. И има защо.
Маточината притежава седативно (успокояващо), хипотензивно (понижава кръвното налягане), спазмолитично (премахва спазмите на
гладката мускулатура) и карминативно (отстранява газовете от стомаха и червата, облекчава
подуване, храносмилателни колики и стомашен
дискомфорт) действие. Маточината благоприятства и сърдечната дейност. Притежава антиаритмично и антиконвулсивно действие. Успокоява централната нервна система. Препоръчва се при различни нервни нарушения, безсъние,
главоболие. Множество
експерименти са показали категорично възможностите на растението да облекчава коремни спазми и да подпомага
храносмилането. Лошото
храносмилане е една от
най-честите причини за
трудно заспиване. Според германски проучвания от 2001 г. маточината подобрява състоянието на депресия. Използва се при нервно напрежение и безпокойство.
Sleep е изцяло натурален продукт, който съдържа растителни екстракти от Калифорнийски
мак и Маточина. Благоприятства спокойния сън.
Релаксира ума и подпомага лесното заспиване
Допринася за нормалния сърдечен ритъм, подкрепя нервната система и действа благоприятно при напрежение в стомаха – важна причина
за трудното заспиване.
можете да закупите онлайн
или от аптеките без рецепта!
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Минало незабравимо

маЛко иЗвеСтно
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Походът на войводата стефан елаезар

до Егейска Тракия и започват
да превземат
островите в
Бяло море.
При остров Самотраки
обаче се
натъкват
на неочаквано силна
съпротива. Цяла седмица нападат
без успех.
На помощ им
идват още 3 кораба, всеки с по
200 войници, но
Султан Баязид
и това не променя нещата в тяодината е 1402. Ос- хна полза. Военачалниманците продъл- кът на османлиите се инжават инвазията си тересува кой му оказва
на Балканите. Стигат толкова голяма съпро-

Г

тива и му донасят, че
защитниците на острова се водят от войводата
Стефан Елаезар. Още неговият прапрадядо е назначен за войвода управител на острова от цар
Иван Асен ІІ и този пост
се предава от баща на
син. През годините много пъти византийците се
опитват да си върнат острова, но Елаезарови го
защитавали успешно и
той оставал български.
Сега това прави войводата Стефан Елаезар, този път срещу османлиите. Един ден техните нападения неочаквано се
прекратили и започнали да се товарят на корабите си. За да узнае
причината, Стефан Елаезар изпраща няколко
групи от своите войници със задачата да му
доведат пленник. Зало-

веният се оказва нисък
ранг командир и знае само, че е пристигнала заповед от султан Баязид
всички османски войски
да се отправят към Мала Азия, защото там се
е появил опасен и силен
враг. Това заинтересувало Елаезар, а той знае и
правилото: враговете на
нашите врагове са наши
приятели. Така че ако се
е появил опасен враг за
османците, за него е изгодно той да ги победи. Решава обаче и той
да помогне. Натоварва
войниците си на наличните няколко малки корабчета и следва изтеглящите се османци от
разстояние. Те стигат до
малоазийския бряг и се
отправят на изток. Отрядът, който е нападнал остров Самотраки, се присъединява към голяма-

Íàé-÷åòåíàòà êíèãà
“Рибният буквар” на д-р Петър Берон, издаден през 1824 г.
в град Брашов, е една от най-забележителните книги на Българското възраждане. Тя е и първата
учебна книга у нас, предназначена за “широка употреба и обща
полза”, и една от малкото, оставили дълбоки следи в духовния
живот на българския народ.
Тази скромна по обем книжка само със 140 страници малък
формат е изиграла голяма роля
за изграждане на новото светско
българско училище, допринесла
е за разпространение на просветата сред българите, съдействала е за оформяне на новобългарския книжовен език.
Пълното заглавие на книгата е “Буквар с различни поучения, събрани от Петра х. Беровича, за болгарските училища. Напечата ся с помощта на г. Антоньова Йовановича. В годе 1824”.
Поради това, че на последния
лист от илюстрациите към книгата са изобразени две риби –
делфин и кит, букварът става по-
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пулярен още през Възраждането като “Рибен
буквар”. Той е най-разпространената и найчетена българска книга. Само за 40 години е
преиздавана пет пъти:
през 1841, 1847, 1850 г.
в Букурещ и през 1856 и
1862 г. в Цариград. Всъщност това не е буквар в днешния смисъл
на думата, т. е. помагало, по което децата се учат да четат и да
пишат, а малка енциклопедия, в
която авторът е събрал основни
знания за езика, молитви, нравствени поучения, добри съвети,
басни, сказания, аритметически
познания и я е предназначил за
светските училища, необходимостта от които е била вече назряла в началото на 20-те години на XIX век.
Запознал се с образователната система в някои европейски държави, Петър Берон не само отхвърля вече отживялата за
времето си килийна образователна традиция, свързана с чер-

на ПоЛЗУ родУ

Бащата на Бургас

Най-големият дарител на
Бургас е Александър Георгиев - Коджакафалията. Наричан е от мнозина Бащата на Бургас. Той е роден
през 1830 г. в с. Дюлгерия
(днешно Зидарово), Бургаска околия. Остава сираче
5-годишен. От 10-годишен
започва работа като чирак
в Созопол. На 18 години се
преселва в Бургас и с братовчед си Янчо наемат дюкян близо до пристанището.
За 50 години труд спечелва над 1000 декара земя, 7
магазина, много къщи, ханове и други и се реализира като голям търговец и благодетел, даряващ
големи суми пари на бедните и сираците. До края
на живота си обаче Коджакафалията не сваля селските дрехи от скромност. 40 години живее в една
складова стаичка - широка и висока 1,5 м и дълга 2
м. Коджакафалията раздава "дворни места за под-

ковнославянския език, но и обосновава необходимостта от нова, светска образователна система и създава първата учебна
книга, с която на дело се реализира идеята му. Той съзнава значимостта и новаторския характер на делото си. В предговора
на буквара той, от една страна,
разкрива причините, които са
го накарали да го издаде в този
му вид, а от друга – излага педагогическите си схващания. Главната подбуда, която го е подтикнала да състави и издаде своя
“Буквар с различни поучения”,
е желанието му да помогне на
българските деца да се подготвят за живота, да се научат да
пишат и да смятат.

слоняване" на повече от 600 семейства. Дарява
множество къщи, дюкяни, ханове, които завещава на църкви, училища, болници и благотворителни организации.
През 1911 г. благодетелят прави най-голямото
завещание в българската история. Дарението е
на обща стойност 25 млн. златни лева. Изключително силно и доблестно звучат днес думите от
завещанието му - "всяка година, докато свят светува, да раздават в Страстната седмица преди Коледа събраните пари на бедните, без разлика от
народност и вероизповедание, на всеки, кой каквато нужда има".
Върху земите на Александър Георгиев - Коджакафалията днес са разположени две трети от
централната градска част на Бургас, почти целият Приморски парк, комплексите "Бр. Миладинови", "Лазур", "Зорница", близо 90% от сградите в
Северната промишлена зона.
Делото на Коджакафалията е уникално и изумява със своята безкористност, благородност и съпричастност. Трудно може да си представим, че
в днешни дни биха се намерили такива хора, които да се откажат от всичко материално в името
на любимия си град и неговите жители.
Признателни бургазлии му поставят барелеф
на ул. "Поп Грую".
калин каМЕНоВ
Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

та войска, водена лично
от султан Баязид. Всяка
нощ войниците на Елаезар нападат османските обози и отмъкват преди всичко коне, но също
така оръжие и храна. Така всички стават конници и много добре въоръжени. Голямата османска войска се придвижва бавно, но Стефан
Елаезар не знае каква е
крайната й цел. Затова
пленяват висш османски
командир и от него научават, че Баязид трябва
да стигне колкото се може повече на изток, за да
пресрещне монголите.
Тогава войводата Стефан решава да заобиколи войската на Баязид и
да се срещне с монголите. Срещата на Стефан
войвода с тяхната войска става при река Таила.Там Елаезар се запознава с предводителя на
монголите – Тамерлан, и
му казва, че е дошъл да
се сражава заедно с него срещу Баязид. Тамерлан с готовност приема
1500-те конници с брони, лъкове, мечове, щитове и копия. Освен това
Елаезар го информира
за състава на османската войска. Двете големи армии се движат една срещу друга и се срещат при Ангора (днешна
Анкара). Баязид първи е
стигнал дотам, създал е
укрепен лагер, а когато
и Тамерлан приближава, строява войската си
в боен строй. Така Баязид избира мястото, където да се проведе решаващата битка. Тамерлан приема, въпреки че
една част от войската му
още се придвижва към
Ангора. Съставя план за
действие, който обсъжда с новия си съюзник
– войводата Стефан Елаезар. Отбиват река Кюбюк, на брега на която
е построен османският
лагер, и така лишават
войниците на Баязид от
вода. Няколко дни монголите и българите системно нападат османските обози, нанасят им
големи загуби, поради
което армията на Баязид започва да изпитва
недостиг от храна. Битката започва на 20 юли и
през целия ден нито една от армиите не успява
да постигне превес. На
другия ден идва сръбската конница на деспот Стефан Лазаревич,
който е тъст на Баязид,
и османците получават
известен превес. На третия ден обаче пристигат
изостаналите дотогава по пътищата монголи. Нарасналата войска
на Тамерлан напада османците в техния лагер
и се завързва ожесточена битка. В най-критичния момент българската
конница напада осман-

ците по левия им фланг,
който е най-силният и
се предвожда от Баязид.
След 2 часа страдащите
от силна жажда османски войници са разгромени и обърнати в бягство. Оцелелите, включително и Баязид, се укриват в многобройните
пещери в района. За да
ги накарат да излязат от
тях, палят огньове пред
входовете им и те се изпълват с дим. Започват
да излизат поединично
и по групи и се предават. Заловен е и Баязид.
Въвеждат го в шатрата
на Тамерлан гологлав,
което се смята за голямо унижение. Но това е
само началото. Баязид
трябва да целуне босите пети на монголския
предводител, което означава, че става негов
роб. Обличат Баязид в
овчи кожи, поставят го
в клетка, която разнасят
пред войската на Тамерлан. След това победителят го прави свой прислужник, който има задължението да се грижи за обувките му и да
гледа как първата му жена Деспина гола поднася питиета на господаря.
Съсипан от униженията,
Баязид получава сърдечен удар и умира. Тамерлан не е забравил заслугата на своя български
съюзник в битката и го
пита с какво може да му
се отплати. Стефан Елаезар му казва, че неговата родина е нападната от
османците и иска помощ
от 25-30 хил. монголски
воини, които да се сражават за нейното оцеляване.Тамерлан обещава,
но впоследствие решава, че на първо време
трябва да утвърди господството си в Азия. Кани войводата Стефан
да участва в похода му
в Китай, като му обещава, че това ще му донесе несметни богатства,
но той отказва. Узнал е,
че на север от Ангора
има българска държава,
създадена от български
преселници, насилствено изпратени там от византийците по време на
войните им с България.
Под влияние на селджуците те са приели исляма, но са запазили своя
език и обичаи. Решава
да остане в нея, като
сключва споразумение
с владетеля да обитават
областта Лим, в която
да живеят и да изповядват православната си вяра. Стефан Елаезар умира ворятно през 1420 г.
Арабски пътешественици, преминали през тези земи в началото на 16
век, пишат, че в Лим има
величествен паметник
на войводата Стефан.
Доц. йордан
ВасилЕВ,
д-р по история

10.VII. - 16.VII.2019 г.
Диема
СРЯДА, 10 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Снайперисти“ сезон 5
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
14:00 „Снайперисти“ сезон 5
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани I част
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Рамбо: Първа кръв” – екшън с уч. на Силвестър
Сталоун, Брайън Денахи,
Ричард Крена и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 11 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Снайперисти“ сезон 5
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
14:00 „Снайперисти“ сезон 5
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Ледове” – приключенски
с уч. на Ричард Роксбърг,
Франсис О’Конър, Клеър
Форлани, Бен Крос, Саймън Калоу II част
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „3 дни да убиеш” – екшънтрилър с уч. на Кевин Костнър, Амбър Хърд, Хейли
Стейнфелд, Кони Нилсен,
Томас Лемарки и др.
00:30 „Военни престъпления”
01:30 Еротичен телепазар

Виасат Хистори
сряда, 10 юли
06:05 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 7
07:15 Страхотни изобретения,
еп. 21
07:50 Най-големите измами в
историята, еп. 1
08:50 Най-големите измами в
историята, еп. 2
09:50 Най-големите измами в
историята, еп. 3
10:50 Най-големите измами в
историята, еп. 4
11:50 Най-големите измами в
историята, еп. 5
12:50 Най-големите измами в
историята, еп. 6
13:50 География на убийствата,
еп. 1
14:45 География на убийствата,
еп. 2
15:45 Смъртносно разузнаване,
еп. 1
16:45 Смъртносно разузнаване,
еп. 2
17:45 Смъртносно разузнаване,
еп. 3
18:45 Историческата истина, еп.
1
19:50 Тайната война, еп. 12
20:55 Египетски загадки, еп. 8
21:55 Ловци на нацисти, еп. 2
23:00 История на християнството, еп. 3
00:00 Краят на империята, еп. 3
01:00 Забранена история, сезон
2, еп. 2
02:05 Ловци на нацисти, еп. 2
03:00 История на християнството, еп. 3
04:10 Краят на империята, еп. 3
05:05 География на убийствата,
еп. 4
четвъртък, 11 юли
06:00 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 8
07:05 Страхотни изобретения,
еп. 17
07:35 Бойни кораби, еп. 1
08:35 Бойни кораби, еп. 2
09:35 Бойни кораби, еп. 3
10:35 Бойни кораби, еп. 4
11:35 Бойни кораби, еп. 5
12:35 Втората световна война:
Забравената война в Китай, еп. 1
13:40 Втората световна война:
Забравената война в Китай, еп. 2
14:45 Останки от войните, еп. 6
15:45 Останки от войните, еп. 7
16:45 Останки от войните, сезон
3, еп. 1
17:45 Останки от войните, сезон
3, еп. 2
18:45 Краят на империята, еп. 3
19:50 Тайната война, еп. 13
20:55 Египетски загадки, еп. 9
21:55 Ловци на нацисти, еп. 3
23:00 История на християнството, еп. 4
00:00 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 2
01:00 Забранена история, сезон
2, еп. 3
02:00 Ловци на нацисти, еп. 3
02:55 История на християнството, еп. 4

Най-гледаните
ПЕТЪК, 12 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Снайперисти“ сезон 5
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилчм
Хоуп, Ема Самс, Антъни
Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски и
др.
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Обратен гард” – драма с
уч. на Джейк Джиленхол,
Рейчъл Макадамс, Форест
Уитакър, Рита Ора, Она
Лауренс, 50 Cent, Наоми
Харис, Виктор Ортиз, Мигел Гомес и др.
00:30 „Военни престъпления”
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 13 юли
06:00 „Щурите съседи”
08:45 „Комисар Рекс“ 1
11:00 „Джеси Стоун: Хладнокръвно” – криминален филм с
уч. на Стивън Макхати, Поли Шенън, Вайола Дейвис,
Джейн Адамс, Том Селек,
Шон Робъртс и др.
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл и др., I част
15:20 „Обратен гард” – драма с
уч. на Джейк Джиленхол,
Рейчъл Макадамс, Форест
Уитакър, Рита Ора, Она
Лауренс, 50 Cent, Наоми
Харис, Виктор Ортиз, Мигел Гомес и др.
18:00 „Непобедимите 2” – екшън
с уч. на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Силвестър
04:10 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 2
05:00 География на убийствата,
сезон 2, еп. 1
05:50 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 9
петък, 12 юли
07:00 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 1
08:00 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 2
09:00 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 3
10:05 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 4
11:05 Гениите на модерния свят,
еп. 1
12:15 Гениите на модерния свят,
еп. 2
13:20 Гениите на модерния свят,
еп. 3
14:25 Личният живот на средновековните крале, еп. 1
15:30 Личният живот на средновековните крале, еп. 2
16:35 Личният живот на средновековните крале, еп. 3
17:40 Руската революция,
18:45 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 2
19:50 Бойни полета, еп. 1
20:55 Египетски загадки, еп. 10
21:55 Ловци на нацисти, еп. 4
23:00 История на християнството, еп. 5
00:00 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
01:00 Забранена история, сезон
2, еп. 4
02:00 Ловци на нацисти, еп. 4
02:50 История на християнството, еп. 5
04:10 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
05:00 География на убийствата,
сезон 2, еп. 2
05:55 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 10
събота, 13 юли
07:20 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 3
08:15 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 4
09:10 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 2
10:15 Тайната война, еп. 3
11:20 Тайната война, еп. 4
12:30 Елизабет и нейните врагове, еп. 2
13:35 Жени воини, еп. 2
14:45 Мъртвият викинг, еп. 2
15:45 Бойни кораби, еп. 2
16:50 Денят, когато..., еп. 4
18:00 Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 1
18:55 Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 2
19:50 Личният живот на историческите личности, еп. 2
20:55 Историческата истина, еп.
1
22:00 Убийци от древността, еп.
2
23:05 Митични зверове, еп. 3
00:00 Машини за убиване, еп. 2
01:00 Въоръжени мъже: Изку-
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Сталоун, Долф Лундгрен,
Арнолд Шварценегер,
Джет Ли, Жан-Клод Ван
Дам, Чък Норис, Ранди
Кутюр и др.
„Норбит” – комедия с уч. на
Еди Мърфи, Танди Нютън,
Тери Крюс, Клифтън Пауъл,
Куба Гудинг мл., Еди Грифин, Кат Уилямс, Марлон
Уаянс и др.
„Жив дявол” – криминален
екшън с уч. на Харисън
Форд, Брад Пит, Маргарет
Колин, Трийт Уилямс, Рубен Блейдс и др.
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 14 юли
„Щурите съседи”
„Комисар Рекс“ 1
„Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилчм
Хоуп, Ема Самс, Антъни
Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски и
др.
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Ледове” – приключенски
с уч. на Ричард Роксбърг,
Франсис О’Конър, Клеър
Форлани, Бен Крос, Саймън Калоу, Патрик Бъргин,
Стивън Мойър, Сам Нийл и
др., II част
„Норбит” – комедия с уч. на
Еди Мърфи, Танди Нютън,
Тери Крюс, Клифтън Пауъл,
Куба Гудинг мл., Еди Грифин, Кат Уилямс, Марлон
Уаянс и др.
„3 дни да убиеш” – екшънтрилър с уч. на Кевин Костнър, Амбър Хърд, Хейли
Стейнфелд, Кони Нилсен,
Томас Лемарки и др.
„Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа и др.
„Снайперистът 3” – екшън
с уч. на Том Беринджър,
Байрън Ман, Джон Доман,
Трой Уинбуш, Денис Арнд,
Уилям Дъфи и др.
„Фрактура” – предаване за
рок музика
Еротичен телепазар

ПОНЕДЕЛНИК, 15 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа и др.
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Черна зора” – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон ПайпърФъргюсън, Джулиан Стоун
и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 16 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Снайперистът 3” – екшън
с уч. на Том Беринджър,
Байрън Ман, Джон Доман,
Трой Уинбуш, Денис Арнд,
Уилям Дъфи и др.
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Снайперисти: Обсег на
стрелба” – екшън с уч. на
Кол Хаузър, Джош Кели,
Даниел Савре, Джейсън
Уонг, Джеси Гарсия, Стивън Ланг, Есай Моралес,
Велислав Петров, Ралица
Паскалева и др.
00:10 „Военни престъпления”
01:10 Еротичен телепазар

СРЯДА, 17 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Черна зора” – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон ПайпърФъргюсън, Джулиан Стоун
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Рамбо: Първа кръв, част
втора” – екшън с уч. на
Силвестър Сталоун, Ричард Крена, Чарлз Нейпиър, Стивън Беркоф, Мартин
Ков и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 18 юли
05:50 „Драга фамилия“ сезон 3
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч. на
Рей Стивънсън, Анна Камп,
Майкъл Джибсън, Винсънт
Картайзър, Рон Ливингстън
и др., I част
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „21“ – трилър с уч. на Джим
Стърджис, Кевин Спейси,
Кейт Босуърт, Лорънс
Фишбърн, Арън Йо, Лиза
Лапира, Джейкъб Питс,
Джак Макгий, Джош Гад и
др.
00:30 „Военни престъпления”
01:30 Еротичен телепазар

ството на войната, еп. 2
02:00 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 5
03:00 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 6
04:00 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 5
04:55 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 6
05:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 3
неделя, 14 юли
06:25 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 23
07:05 Страхотни изобретения,
еп. 26
07:40 Загадки в музея, сезон 5,
еп. 3
08:35 Загадки в музея, сезон 5,
еп. 4
09:35 Наполеон, еп. 2
10:50 Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 1
11:40 Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 2
12:35 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
13:35 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
14:40 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 3
15:45 Конспирация, еп. 1
16:40 Конспирация, еп. 2
17:40 Конспирация, еп. 3
18:45 Конспирация, еп. 4
19:50 Смъртносно разузнаване,
еп. 2
20:55 От Световната война до
Студената война, еп. 2
22:00 Историческата истина
23:00 Тайната война, еп. 1
00:00 Тайната война, еп. 2
01:00 Белези от Нанкин,
02:00 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 1
03:00 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 2
04:00 Загадки в музе
05:35 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 4
понеделник, 15 юли
06:10 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 7
07:00 Жените на Третия райх,
08:00 Бойни полета
18:45 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
19:50 Изгубеният град на гладиаторите,
21:00 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 1
22:00 Ловци на нацисти, еп. 5
23:00 История на християнството, еп. 6
00:25 Парижки мистерии
01:35 Забранена история, сезон
2, еп. 5
02:40 Ловци на нацисти, еп. 5
03:40 История на християнството, еп. 6
04:45 Парижки мистерии, еп. 5
05:20 География на убийствата,
сезон 2, еп. 3

вторник, 16 юли
06:10 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 11
07:00 Помпей: В очакване на
бедствието, еп. 1
08:00 Помпей: В очакване на
бедствието, еп. 2
09:00 Помпей: В очакване на
бедствието, еп. 3
10:05 Първите хора, еп. 1
11:10 Първите хора, еп. 2
12:15 Първите хора, еп. 3
13:20 Първите хора, еп. 4
14:25 Първите хора, еп. 5
15:30 Невидимите градове на
Италия, еп. 1
16:40 Невидимите градове на
Италия, еп. 2
17:40 Невидимите градове на
Италия, еп. 3
18:45 Парижки мистерии, еп. 5
19:10 Парижки мистерии, еп. 6
19:50 Бойни полета, еп. 3
20:55 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 2
22:00 Ловци на нацисти, еп. 6
23:00 Търсачи на Библията, еп. 1
00:10 Историческата истина, еп.
2
01:15 Забранена история, сезон
2, еп. 6
02:10 Ловци на нацисти, еп. 6
03:10 Търсачи на Библията, еп. 1
04:20 Историческата истина, еп.
2
05:20 География на убийствата,
сезон 2, еп. 4

четвъртък, 18 юли
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 23
07:30 Бойни кораби, еп. 6
08:25 Бойни кораби, еп. 7
09:25 Бойни кораби, еп. 8
10:25 101 герои на 20-ти век
14:45 Пърл Харбър: Истината
16:50 Бойни кораби, еп. 9
17:50 Бойни кораби, еп. 10
18:50 Краят на империята, еп. 4
19:50 Бойни полета, еп. 6
20:55 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 4
22:00 Ловци на нацисти, еп. 8
23:00 Забранена история, еп. 1
00:00 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 3
01:00 Убийци от древността, еп.
2
02:00 Ловци на нацисти, еп. 8
03:00 Забранена история, еп. 1
04:00 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 3
05:00 География на убийствата,
сезон 3, еп. 1
05:50 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 1

20:00

22:00

00:30
06:15
08:45
11:00

13:00
13:30

15:30

17:30

20:00
22:00

23:55
02:20

сряда, 17 юли
06:10 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 12
07:00 Страхотни изобретения,
еп. 21
07:35 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 1
08:40 Шпионските тайни за бившия крал, еп. 2
09:45 Конспирация
12:45 География на убийствата
15:45 Смъртносно разузнаване
18:45 Историческата истина, еп.
2
19:50 Бойни полета, еп. 4
20:55 Рим: Първата световна
суперсила, еп. 3
22:00 Ловци на нацисти, еп. 7
23:00 Търсачи на Библията, еп. 2
00:10 Краят на империята, еп. 4
01:05 Убийци от древността
02:00 Ловци на нацисти, еп. 7
03:05 Търсачи на Библията, еп. 2
04:10 Краят на империята, еп. 4
05:00 География на убийствата,
сезон 2, еп. 5
05:55 Загадки в музея, сезон 6,
еп. 13

25

тв програми

петък, 19 юли
07:00 Вътрешен поглед към
кралския двор, еп. 1
08:00 Вътрешен поглед към
кралския двор, еп. 2
09:00 Вътрешен поглед към
кралския двор, еп. 3
10:05 Децата на кралица Виктория, еп. 1
11:10 Децата на кралица Виктория, еп. 2
12:15 Децата на кралица Виктория, еп. 3
13:20 Кралски братовчеди на
война, еп. 1
14:25 Кралски братовчеди на
война, еп. 2
15:30 Тайните на шестте съпруги
18:50 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 3
19:50 Бойни полета, еп. 7
20:55 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 1
22:00 Ловци на нацисти, еп. 1
23:00 Забранена история, еп. 2
00:00 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
01:00 Убийци от древността, еп.
3
02:00 Ловци на нацисти, еп. 1
03:05 Забранена история, еп. 2
04:10 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
05:10 География на убийствата,
сезон 3, еп. 2

ПЕТЪК, 19 юли
05:50 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 6
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим” сезон 3
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 3
17:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч. на
Рей Стивънсън, Анна Камп,
Майкъл Джибсън, Винсънт
Картайзър, Рон Ливингстън
и др., II част
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Кралството” – екшън с
уч. на Джейми Фокс, Крис
Купър, Дженифър Гарднър,
Джейсън Бейтман, Джеръми Пивън, Кайл Чандлър,
Ричард Дженкинс и др.
00:10 „Военни престъпления”
01:10 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 20 юли
06:15 „Щурите съседи”
08:45 „Комисар Рекс“ 1
11:00 „Джеси Стоун: Смърт в рая”
– криминален фим с уч. на
Том Селек, Вайола Дейвис,
Орла Брейди, Гари Басараба, Джон Дийл, Дебра
Кристофърсън и др.
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Светци и странници” –
исторически филм с уч. на
Рей Стивънсън, Анна Камп,
Майкъл Джибсън, Винсънт
Картайзър, Рон Ливингстън
и др., I част
15:30 „Светкавичен удар” – екшън-комедия с уч. на Джеки Чан, Анита Юен, Майкъл
Уонг и др.
17:50 „Кралството” – екшън с
уч. на Джейми Фокс, Крис
Купър, Дженифър Гарднър,
Джейсън Бейтман, Джеръми Пивън, Кайл Чандлър,
Ричард Дженкинс и др.
20:00 „Кабелджията” – комедия
с уч. на Джим Кери, Матю

22:00
00:15
06:00
08:45
11:00

13:00
13:30

15:30

17:30

20:00

22:00

00:00
02:30

Бродерик, Лесли Ман, Бен
Стилър, Джак Блек, Оуен
Уилсън, Ерик Робъртс, Даян Бейкър, Джордж Сегал,
Джанин Гарофало, Дейвид
Крос и др.
„Бърз или мъртъв” – екшън с уч. на Шарън Стоун,
Джийн Хекман, Ръсел Кроу,
Леонардо Ди Каприо и др.
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 21 юли
„Щурите съседи”
„Комисар Рекс“ 1
„Кабелджията” – комедия
с уч. на Джим Кери, Матю
Бродерик, Лесли Ман, Бен
Стилър, Джак Блек, Оуен
Уилсън, Ерик Робъртс, Даян Бейкър, Джордж Сегал,
Джанин Гарофало, Дейвид
Крос и др.
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Светци и странници” –
исторически филм с уч. на
Рей Стивънсън, Анна Камп,
Майкъл Джибсън, Винсънт
Картайзър, Рон Ливингстън
и др., II част
„Програмиран” – екшън с
уч. на Куба Гудинг-мл., Вал
Килмър, Майкъл Айрънсайд, Татяна Маслани, Ерик
Брекър, Чад Кроучук, Хиро
Канагава, Али Либърт и др.
„21” – трилър с уч. на Джим
Стърджис, Кевин Спейси,
Кейт Босуърт, Лорънс
Фишбърн, Арън Йо, Лиза
Лапира, Джейкъб Питс,
Джак Макгий, Джош Гад и
др.
„Фаворитът 2” – екшън с
уч. на Майкъл Джей Уайт,
Скот Адкинс, Бен Крос, Ели
Данкер, Велизар Бинев,
Георги Златарев, Ивайло
Герасков, Валентин Ганев и
др.
„Трудна мишена” – екшън
с уч. на Жан Клод Ван Дам,
Уилфорд Бримли, Ланс
Хенриксен, Янси Бътлър,
Кейси Лемънс, Арнолд
Вослу и др.
„Фрактура” – предаване за
рок музика
Еротичен телепазар

събота, 20 юли

понеделник, 22 юли

06:00 Загадки в музея
09:50 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 3
10:55 Тайната война, еп. 5
12:00 Тайната война, еп. 6
13:00 Елизабет и нейните врагове, еп. 3
13:45 Жени воини, еп. 3
14:50 Мъртвият викинг, еп. 3
15:50 Бойни кораби, еп. 3
16:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
18:00 Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 2
18:55 Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 3
19:50 Личният живот на историческите личности, еп. 3
20:55 Историческата истина
22:00 Убийци от древността
23:00 Кацането на Луната и нацистите,
00:00 Кацането на Луната: Найголямата измама?,
01:05 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 3
02:10 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 3
03:05 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 4
04:05 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 9
05:00 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 10
05:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 5

06:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 14
07:00 Втората световна война:
цената на империята
14:30 Пърл Харбър: Истината,
еп. 1
15:35 Пърл Харбър: Истината,
еп. 2
16:35 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
17:40 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
18:45 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
19:50 Бойни полета, еп. 8
20:55 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 2
22:00 Ловци на нацисти, еп. 2
23:00 Забранена история, еп. 3
00:00 Смъртносно разузнаване
00:55 Убийци от древността
02:00 Ловци на нацисти, еп. 2
03:00 Забранена история, еп. 3
04:00 Смъртносно разузнаване
04:55 География на убийствата,
сезон 3, еп. 3
05:50 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 3

неделя, 21 юли
06:30 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 17
07:00 Загадки в музея
09:40 Наполеон, еп. 3
11:00 Вулканични одисеи
12:45 Американски принцеси за
милиони долари
17:05 Конспирация
20:00 Смъртносно разузнаване
21:00 Кацането на Луната и нацистите,
22:00 Историческата истина
23:00 Тайната война
01:05 Султанът и светецът,
02:10 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 5
03:05 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 6
04:05 Загадки в музея
05:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 6

вторник, 23 юли
06:30 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 25
07:20 Страхотни изобретения,
еп. 30
07:40 Невидимият град на Рим,
08:50 Египетски загадки
18:50 Смъртносно разузнаване
19:50 Бойни полета, еп. 9
20:55 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 1
22:00 Ловци на нацисти, еп. 3
23:00 Забранена история, еп. 5
00:00 Историческата истина
02:00 Ловци на нацисти, еп. 3
03:00 Забранена история, еп. 5
04:05 Историческата истина, еп.
3
05:05 География на убийствата,
сезон 3, еп. 4
05:55 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 4

2
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Он еър
СРЯДА, 10 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 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти“ – сериал,
сезон 5
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Ледове” – приключенски филм с уч. на Ричард
Роксбърг, Франсис
О’Конър, Клеър Форлани
I част
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Рамбо: Първа кръв” –
екшън с уч. на Силвестър
Сталоун, Брайън Денахи,
Ричард Крена и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 11 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 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти“ – сериал,
сезон 5
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Ледове” – приключенски с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен
Крос, Саймън Калоу II
част
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „3 дни да убиеш” – екшън-трилър с уч. на
Кевин Костнър, Амбър
Хърд, Хейли Стейнфелд,
Кони Нилсен, Томас Лемарки и др.
00:30 „Военни престъпления”
01:30 Еротичен телепазар

Фокс
Сряда, 10 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
04:15 Агентите на ЩИТ
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Четвъртък, 11 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
21:50 Не си мой тип
22:20 Не си мой тип
22:50 Не си мой тип

Най-гледаните
ПЕТЪК, 12 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” – сериал, сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилчм
Хоуп, Ема Самс, Антъни
Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски и
др.
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
0
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Обратен гард” – драма с
уч. на Джейк Джиленхол,
Рейчъл Макадамс, Форест Уитакър, Рита Ора,
Она Лауренс, 50 Cent,
Наоми Харис, Виктор
Ортиз, Мигел Гомес и др.
00:30 „Военни престъпления”
0
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 13 юли
06:00 „Щурите съседи” , 2 епизода
08:45 „Комисар Рекс“ 11:00
„Джеси Стоун: Хладнокръвно” – криминален
филм с уч. на Стивън
Макхати, Поли Шенън,
Вайола Дейвис, Джейн
Адамс, Том Селек, Шон
Робъртс и др.
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Ледове” – приключенски филм с уч. на Ричард
Роксбърг, Франсис
О’Конър, Клеър Форлани, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бъргин,
Стивън Мойър, Сам Нийл
и др., I част
15:20 „Обратен гард” – драма с
уч. на Джейк Джиленхол,
Рейчъл Макадамс, Форест Уитакър, Рита Ора,
Она Лауренс, 50 Cent,
Наоми Харис, Виктор
Ортиз, Мигел Гомес и др.
18:00 „Непобедимите 2” – екшън с уч. на Брус Уилис,
Джейсън Стейтъм,
Силвестър Сталоун,
23:20 Врагът сред нас
00:15 От местопрестъплението: Маями
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:10 Агентите на ЩИТ
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Петък, 12 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
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Събота, 13 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 Пач Адамс
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Сахара
21:45 Не си мой тип
22:10 Не си мой тип
22:40 Не си мой тип
23:10 Доказано невинни
00:05 Легион

20:00

22:00

00:30
06:15
08:45

13:00
13:30

15:30

17:30

20:00

22:00

23:55
02:20
00:50
01:45
02:35
03:20
04:05
04:30
05:15

Долф Лундгрен, Арнолд
Шварценегер, Джет Ли,
Жан-Клод Ван Дам, Чък
Норис, Ранди Кутюр и др.
„Норбит” – комедия с уч.
на Еди Мърфи, Танди Нютън, Тери Крюс, Клифтън
Пауъл, Куба Гудинг мл.,
Еди Грифин, Кат Уилямс,
Марлон Уаянс и др.
„Жив дявол” – криминален екшън с уч. на
Харисън Форд, Брад Пит,
Маргарет Колин, Трийт
Уилямс, Рубен Блейдс и
др.
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 14 юли
„Щурите съседи” , 2 епизода
„Комисар Рекс“ 11:00
„Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилчм
Хоуп, Ема Самс, Антъни
Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски и
др.
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Ледове” – приключенски с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен
Крос, Саймън Калоу,
Патрик Бъргин, Стивън
Мойър, Сам Нийл и др., II
част
„Норбит” – комедия с уч.
на Еди Мърфи, Танди Нютън, Тери Крюс, Клифтън
Пауъл, Куба Гудинг мл.,
Еди Грифин, Кат Уилямс,
Марлон Уаянс и др.
„3 дни да убиеш” – екшън-трилър с уч. на
Кевин Костнър, Амбър
Хърд, Хейли Стейнфелд,
Кони Нилсен, Томас Лемарки и др.
„Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа и
др.
„Снайперистът 3” – екшън с уч. на Том Беринджър, Байрън Ман, Джон
Доман, Трой Уинбуш,
Денис Арнд, Уилям Дъфи
и др.
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар

Необикновените
11.22.63
Американците
Американците
Семейство Симпсън
Кости
Кости
Неделя, 14 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 Сахара
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Американски пай
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Доказано невинни
23:00 Макгайвър
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 Необикновените
01:45 11.22.63
02:45 Американците
03:35 Американците
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 15 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 Врагът сред нас
14:25 Кости
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 American Pie 2
23:00 Легион
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Живите мъртви
02:35 Агентите на ЩИТ
03:20 Мистър Бийн
03:45 Мистър Бийн
04:10 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
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Български

тв програми

ПОНЕДЕЛНИК, 15 юли
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа и
др.
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Черна зора” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Тамара Дейвис, Джон Пайпър-Фъргюсън, Джулиан
Стоун и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 16 юли
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Снайперистът 3” – екшън с уч. на Том Беринджър, Байрън Ман, Джон
Доман, Трой Уинбуш,
Денис Арнд, Уилям Дъфи
и др.
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Снайперисти: Обсег на
стрелба” – екшън с уч. на
Кол Хаузър, Джош Кели,
Даниел Савре, Джейсън
Уонг, Джеси Гарсия, Стивън Ланг, Есай Моралес,
Велислав Петров, Ралица
Паскалева и др.
00:10 „Военни престъпления”
01:10 Еротичен телепазар

СРЯДА, 17 юли
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Черна зора” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Тамара Дейвис, Джон Пайпър-Фъргюсън, Джулиан
Стоун и др.
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Рамбо: Първа кръв, част
втора” – екшън с уч. на
Силвестър Сталоун, Ричард Крена, Чарлз Нейпиър, Стивън Беркоф,
Мартин Ков и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 18 юли
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Морски тюлени“
11:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Среднощен ездач” – сериал
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., I част
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „21“ – трилър с уч. на
Джим Стърджис, Кевин
Спейси, Кейт Босуърт,
Лорънс Фишбърн, Арън
Йо, Лиза Лапира, Джейкъб Питс, Джак Макгий,
Джош Гад и др.
00:30 „Военни престъпления”
0
01:30 Еротичен телепазар

ПЕТЪК, 19 юли
05:50 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 6
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач” – сериал,
11:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Среднощен ездач” – сериал
16:00 „Питайте Джим”, 2 епизода
17:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., II част
19:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Кралството” – екшън
с уч. на Джейми Фокс,
Крис Купър, Дженифър
Гарднър, Джейсън
Бейтман, Джеръми
Пивън, Кайл Чандлър,
Ричард Дженкинс и др.
00:10 „Военни престъпления”
01:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 20 юли
06:15 „Щурите съседи” , 2 епизода
08:45 „Комисар Рекс“ 11:00
„Джеси Стоун: Смърт в
рая” – криминален фим с
уч. на Том Селек, Вайола
Дейвис, Орла Брейди, Гари Басараба, Джон Дийл,
Дебра Кристофърсън и
др.
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., I част
15:30 „Светкавичен удар” –
екшън-комедия с уч. на
Джеки Чан, Анита Юен,
Майкъл Уонг и др.
17:50 „Кралството” – екшън
с уч. на Джейми Фокс,
Крис Купър, Дженифър
Гарднър, Джейсън
Бейтман, Джеръми
Пивън, Кайл Чандлър,
Ричард Дженкинс и др.
20:00 „Кабелджията” – комедия с уч. на Джим Кери,

05:15 Под наблюдение
Вторник, 16 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 American Pie 2
13:50 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 Остатъците от деня
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Сряда, 17 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 Остатъците от деня
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
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 Уолстрийт
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн

04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Четвъртък, 18 Юли
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Уолстрийт
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
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 Голо оръжие
22:50 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Петък, 19 Юли
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Голо оръжие
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
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 Лий Даниелс: Стар
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:50 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Живите мъртви
Агентите на ЩИТ
Мистър Бийн
Мистър Бийн
Отдел „Разследване“
Семейство Симпсън
Под наблюдение
Събота, 20 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 American Pie 2
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Остатъците от деня
22:05 Смело сърце
01:25 Легион
02:10 Необикновените
02:55 Американците
03:45 Американците
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 21 Юли
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Моят нов най-добър
приятел
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Голо оръжие
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Уолстрийт
22:00 Плажът
00:25 Лий Даниелс: Стар
01:20 Лий Даниелс: Стар
02:15 Мистър Бийн
02:40 Американците
03:30 Американците
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 22 Юли
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
00:45
01:10
01:40
02:25
03:10
03:35
04:00
04:50
05:15

10.VII. - 16.VII.2019 г.

22:00

00:15
06:00
08:45

13:00
13:30

15:30

17:30

20:00

22:00

00:00
02:30
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25

Матю Бродерик, Лесли
Ман, Бен Стилър, Джак
Блек, Оуен Уилсън, Ерик
Робъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джанин
Гарофало, Дейвид Крос и
др.
„Бърз или мъртъв” –
екшън с уч. на Шарън
Стоун, Джийн Хекман,
Ръсел Кроу, Леонардо Ди
Каприо и др.
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 21 юли
„Щурите съседи” , 2 епизода
„Комисар Рекс“ 11:00
„Кабелджията” – комедия с уч. на Джим Кери,
Матю Бродерик, Лесли
Ман, Бен Стилър, Джак
Блек, Оуен Уилсън, Ерик
Робъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джанин
Гарофало, Дейвид Крос и
др.
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., II част
„Програмиран” – екшън
с уч. на Куба Гудинг-мл.,
Вал Килмър, Майкъл
Айрънсайд, Татяна Маслани, Ерик Брекър, Чад
Кроучук, Хиро Канагава,
Али Либърт и др.
„21” – трилър с уч. на
Джим Стърджис, Кевин
Спейси, Кейт Босуърт,
Лорънс Фишбърн, Арън
Йо, Лиза Лапира, Джейкъб Питс, Джак Макгий,
Джош Гад и др.
„Фаворитът 2” – екшън с
уч. на Майкъл Джей Уайт,
Скот Адкинс, Бен Крос,
Ели Данкер, Велизар
Бинев, Георги Златарев,
Ивайло Герасков, Валентин Ганев и др.
„Трудна мишена” – екшън
с уч. на Жан Клод Ван
Дам, Уилфорд Бримли,
Ланс Хенриксен, Янси
Бътлър, Кейси Лемънс,
Арнолд Вослу и др.
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар

Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Хавай 5-0
Лий Даниелс: Стар
Лий Даниелс: Стар
Врагът сред нас
От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
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 Mr. Bean’s Holiday
23:00 Легион
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Мистър Бийн
03:50 Мистър Бийн
04:20 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение
Вторник, 23 Юли
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Последният мъж на света
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Mr. Bean’s Holiday
13:35 Семейство Симпсън
14:00 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Врагът в моето легло
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:30 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
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Îтãоâоðи от áð. 27

скаНДи с ПрЕДВариТЕлНо ПосТаВЕНи
БУкВи
ВоДораВНо: Ла Валета, Атаман, Милано, Ерато,
Салата, Слива, Ир, КА, Акаба, Три, До, Уникати, Крит,
Ом, Кила, Ерос, Рап, Кана,
Арон, Макара, Арат, По,
Вокал, Каро, Атол, Калем,
Ра, Елара.
оТВЕсНо: Бамако,
Амок, Вила, Опака, Кала,
Ум, Кал, Латун, Кале, Вена,
Икар, То, Акинак, Ма, Скала, Ар, Елата, Ара, Кариби,
АРО, Тава, Ера, Вата, Кротал, Мо, Трон, ТА, Па, Ирис,
Пор, Нерит, Вола.

Ñтð. 27

ЦиФрослоВиЦи - БлиЗНаЦи
ВоДораВНо: I кръсТослоВиЦа: Гетит, Табу, Атол, Рита, Лем, Питони, Ар, Ратан, Балатон,
По, Аракан, Вин, Ерес, Пила, Идол, Ласо, Мун, Камора, Ат, Бенин, Питер, Ра, Оливер, Код, Акан,
Рено, Ерак, Декан. II кръсТослоВиЦа: Цадик,
Щека, Иран, Шори, Рак, Рапира, Ол, Самоа, Ретор, Ек, Абелит, Оле, Ален, Икар, Елен, Авар, Шеф,
Апарат, Ат, Арека, Адели, Ок, Павана, АРО, Бани,
Адам, Зола, Енина.
оТВЕсНо: I кръсТослоВиЦа: Галата, Имаго, Етер, Редут, Лар, Том, Барон, Пика, Ил, Ракел,
Бивак, Палас, Кетен, Ритон, Ланер, Титан, Памир,
Ре, Атон, Висон, Кек, Бан, Пилор, Рона, Икона,
Абадон. II кръсТослоВиЦа: Цироза, Ешарп,
Арал, Балет, Або, Дак, Релеф, Авал, Ин, Селен,
Адана, Ратин, Арени, Шамот, Апела, Щопор, Иваки, Ан, Ериа, Окара, Ади, Кир, Елара, Оран, Анкер, Такома.

27

минути

Ñтð. 31
ВоДораВНо: Панама, Алигатор,
Базилика, Амара, Пасарел, Колорит,
Варовик, Метали, Ди, Комар, Тан, Делян, Маратон, КА, Анатема, Ир, Оперета, АК, Ту, Коли, Италик (Силий),
Мир, Висота, Икаруси, Сав, Панагон,
Лан, Ласо, Уран, Ки, Си, Алиса, Алоним, Отел, Ма, Абел (Нилс), Тепе, Иваняне, Ол, Палата, Ото (Николаус), Ери,
Кикимора, Астрид, Ратан, Сок, Тоно.
оТВЕсНо: Баба Вида, Овали, Епир,
Насаме, Олива, Опака, Пазар, Апис,
Сателит, Мировяне, Ополе, Ама, Талев
(Димитър), Нарита, Илитон, Илик, Тетанус, Вар, Сак, Комета, Арама, Ас, Лак,
Мамалига, Ано, Пи, Омара, Икона, Ятак,
Галера, Акан, Ланос, Шамот, Тик, Кобе,
ТТ, Таратор, Мулине, Еро, Торилан, Тиса, Илорин, Ратин, Суринам, Лидо.
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Спорт

Балкански шампионат за юноши
и девойки по лека атлетика

Отлично представяне
на нашите спортисти

Балканска титла и ла за девойки под 20 гонов национален ре- дини в зала през 2018корд записа Вален- а в София. През 2019-а
тин андреев на бал- година Александра воканския шампионат за ди световната ранглисюноши и девойки под та за девойки с 14.13.
20 години в Клуж НаДва златни медала
пока, Румъния. 17-го- добавиха алекс Хридишният Андреев още стов (диск) и Симона
в първия кръг на със- Симеонова (скок дълтезанието с отличен жина) към сметката на
опит постигна 74.26 м, българския отбор.
с което подобри с поВъв втория ден от
ловин метър собстве- надпреварата Христов
ния си рекорд с 6-ки- започна с три фаула,
лограмовия чук. Ста- но в четвърти опит рерият рекорд на Вален- гистрира 56.88 метра,
тин бе 73.64 м от бал- за да оглави класираканския шампионат за нето пред Осман Кул
юноши под 20 години (Турция) – 55.58 и Конпрез 2018-а.
стантин Занфир (РумъАтлетът от Балчик ния) – 52.85. Пети в тазаписа още два опита над 70 метра
със 71.40 м и 72.53.
Втори след Андреев е Батухан Хизал
(Турция) със 72.00
м, а трети Николаос
Кесидис (Кипър) с
67.14 м.
Резултатът
на
българина е девети
в световната ранглиста за сезона, а с
5-килограмовия чук валентин андреев
за юноши под 18 години той е номер ед- зи надпревара остана
но в света за годината втория българин във
с 82.72 м
финала Диан Донев с
александра Начева 52.36 метра.
спечели поредната си
Симона Симеонобалканска титла на тро- ва завоюва първата
ен скок. Начева взе тит- си балканска титла на
лата с 13.43 пред турки- скок дължина с 6.13
нята Езра Елмас – 13.16 метра. Нейни подгласи румънката Диана Йон нички са Диана Йон (Ру12.82.
мъния) – 5.99, и Нефисе
17-годишната бъл- Каратай (Турция) – 5.41.
гарка, която е светов- Така титлите в скока на
на шампионка на троен дължина при юношите
скок за девойки под 20 и девойките са българгодини от 2018-а, запо- ски след победата на
чна с фаул, а във втори Борис Линков със 7.36
опит направи шампи- в първия ден на състеонския си скок. Точно занието.
с този резултат тя спеОще два бронзови
чели и балканската тит- медала взеха българ-

александра начева

ствия) остана само на
0.01 секунда от бронзовия медал с 14.00, а
Кристиан Патъров бе
зад него с 14.21.
Никол Андонова (100
м с препятствия) също
не успя в битката за медалите и с 14.29 е четвърта пред Изабела Соколова – 14.35.
4 сантиметра отделиха от медала и Димитър
Атанасов на троен скок.
Атлетът от Сливен скочи
14.97 м - равен резултат с четвъртия. Бронзът
пък бе с измерение 15 м.
Два лични рекорда
записаха наши атлети, които не влязоха в
призовите тройки. Виктория Василева метна
46.01 на чук за петото
място, а Елица Тодорова бяга 4:36.10 на 1500
м за четвъртата позиция.
В крайна сметка българските атлети взеха 12
отличия (6 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала) в 49-ото издание
на балканските шампионати за юноши и девойки под 20 години.
България е на трето
място в класирането по
точки със 168 след Румъния – 263, и Турция –
244.5, а в таблицата по
медали активите на родните атлети ги изпращат
на четвърто място след

ските атлети. Първите четирима на
овчарски скок бяха с постижение
4.80 метра, а Евгени Енев заслужи
бронза с този резултат. Алекс Любенов бе в страхотна форма, като
премина без грешка на 4.50 и 4.70 в
тази дисциплина,
но на 4.80 не успя
и остана пети.
Щафетата 4х400 м за
юноши регистрира
3:24.57 минути, а Симеон Стоянов, Христо Панев,
Добромир
Николов
и Михаил
Гаргов се
окичиха с
бронзовиалекс Христов
те медали.
Препятствениците ни Турция (11-11-6), Румъзаеха четвъртите и пе- ния (8-10-9) и Сърбия
тите места при девой- (6-4-7). В състезанието
ките и юношите. Радин участваха 253 атлети от
Вълчев (110 м с препят- 15 страни.

турнир по художествена гимнастика във варна

Анна келман заслужи приза „Царица Маргарита“

Българската състезателка Анна Келман е носителка на големия приз „Царица Маргарита‘2019“.
16-годишната грация от
варненския клуб „Чар –
ДКС“ с личен треньор Дарина Кирякова спечели
многобоя на Международната федерация по
гимнастика при жените,
след като изигра силно
композициите си с бухалки, лента, обръч и топка и
оглави класирането. Среброто и бронзът в многобоя останаха за румънката Дениса Стоян и
Елизавета Лузан от Азербайджан.
Ева Брезалиева представи
композицията си с въже, Катрин
Цонева с топка, Стилиана Николова с бухалки, а Валерия Ватова
- с лента. Оценките им формира-

ха индивидуалния отборен многобой, в който българките заеха
второ място. Първи са момичетата от Израел, а бронзът остана
за германките. Състезаваха се 36

момичета от 16 държави.
Състезанието при ансамблите в многобоя при девойките
спечелиха българските момичета в състав Жанина Георгиева, Яна Момчилова, Моника Заркова, Александра
Кьосева, Маргарита Василева и Карина Димитрова,
които изпревариха ансамблите на Германия и Грузия.
Доня Маргарита, която е
патрон на международния
турнир по художествена гимнастика във Варна, връчи наградите на най-добрите. Съпругата на Симеон Сакскобургготски
отличи със златото носителката
на големия приз Анна Келман и
българския ансамбъл девойки,
който спечели многобоя в турнира.
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„Лудогорец“ прегърна
Суперкупата

Лудогорец спечели Суперкупата на България за
четвърти път, след като на финала победи Локомотив Пловдив с 2:0. Двата тима изиграха много отворен мач, в който имаше отменени голове, греда, няколко отлични положения и чудесни намеси
на Пламен Илиев. Тигъра на три пъти спря играчи
на "смърфовете", останали очи в очи срещу него.
Футболистите на треньора Стойчо Стоев поведоха в резултата с ранен гол, който бе дело на Мавис
Чибота (4'). До края на първото полувреме "смърфовете" пропуснаха няколко добри възможности
да изравнят.
През втората част разградчани пропуснаха да
удвоят преднината си, след като Марселиньо нацели гредата, а пловдивчани отново пропиляха хубави шансове за гол. В добавеното време на срещата Джоди Лукоки (90+3') оформи крайния резултат.
Taка Суперкупата отива Разград за четвърти път
(2012, 2014, 2018 и 2019). Лудогорец се изравни по
този показател с отбора на ЦСКА (1989, 2006, 2008 и
2011), който също има толкова отличия. Локомотив
Пловдив продължава да има една Суперкупа, която бе спечелена през шампионската 2004 година.

Мирела е трета в Лозана
Сребърната медалистка в скока на височина от олимпийските
игри в Рио де Жанейро
през 2016 г. и от последните две европейски
първенства на открито Мирела Демирева покри норматива за участие
на игрите в Токио
догодина с 1.97 метра (б. а. нормативът е 1.96 м) и зае
трето място на Диамантената лига в
Лозана. Българката, за която това е
лично постижение
за сезона, заложи
на тактика с пропускане през височина и след като се
справи от първия път с
1.84 м, 1.91 м и 1.97 м, качи летвата на 2.02 м, но
направи три фаула. В последния си опит на 2.02

м тя беше най-близо до
преодоляването на тази
височина.
Победата с 2.02 м заслужи световната шампионка в зала и на от-

крито Мария Ласицкене. Рускинята прави опити и на 2.07 м, след като
остана сама в сектора,
но не успя да се справи
с тази височина.
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Златна ера за
възрастните хора

От стр. 1
Оноре обикаля света
в търсене на активни и
амбициозни възрастни
хора, но набляга на това, че не желае изключенията да бъдат
стандарт за сравнение. За него
интерес представлява моделът
на
мислене на
тези 70- и
80-годишни
хора,
които могат да продължат да работят, ако искат, стават доброволци, основават свои собствени предприятия, спортуват, правят секс, без
обществото да има отношение към това. Според него това е възрастова дискриминация
– да спираш хората да
правят това, което могат, но също така и да го
изкарваш голяма работа. Някои все още правят секс на 80 години,
телевизионни предавания - на 90, дори 100-годишни пробягват маратони. А защо не?
Изводът, до който
той достига след 3 години проучвания на начина, по който възрастните хора се възприемат по света, е, че за
тях сега е златна епоха.
Причините са много: те
са по-здрави, по-активни и повечето са много
по-добре сега, отколкото са били преди. „Нещата могат да бъдат много по-добре, ако просто
пременим дадени критерии и начина, по който организираме здравеопазването, политиката, бизнес средите и
образованието“, казва
той. Според него идеята,
че трябва да се обучаваме от 5-годишна възраст

до 21, после да работим
40 години и да се пенсионираме
над

ме етикети на хората,
като ги определяме като „стари”. Възрастовата
дискриминация все повече намалява, но въпреки това все още съществува. „Когато бях
млад, изпитвах ужас от
остаряването. Мислех
си, че когато станеш
на 35 години, нещата
тръгват само надолу, а
старите хора смятах за
тъжни и сприхави. Но
ако погледнете статистиката, ще видите, че
хората с най-високи нива на щастие и удовлетвореност от живота във
Великобритания са над
60-те.“
Оноре споделя, че
след като е започнал да
пише книгата, се чувства по-оптимистично
настроен. Заради влиянието на културата, в която сме израснали, виждаме остаряването като
нещо ужасно.
Сякаш

блягат на деменцията и
самотата, но не им обръщай внимание. Концентрирай се върху позитивните неща.
2. излез извън зоната си на комфорт. Не
позволявай да ти слагат етикети, продължавай да експерименти-

работило, откажи се от
него. Опрости живота
си, защото ти остава помалко време, затова нека си струва.
8. остаряването
трябва да бъде процес на отварянето на
нови врати. „Ще загубим някои неща – бързина, сила, психическа
ловкост, но други ще
спечелим“, казва Оноре. Придобиваме нови
умения, имаме по-голяма обществена осъзнатост, по-алтруистични
сме и
гледа-

служава,“ казва Оноре.
Начинът, по който може
да се справим с всички
предубеждения относно възрастта, е като ги
опровергаем.
10. обществото ни
казва, че сексът, любовта и романтиката
са присъщи на младите,
но това не е
вярно.
Много възрастни хора продължават да
се наслаждават
на секса. Няма правила –
прави
колкото ти се иска. Някои хора гледат на него
като на приятно бягство
от оковите, които влюбването носи, а други не
могат да си представят
живота без него. Каквото ти харесва.
11. Не
обръщай
внимание на хората,
които казват, че не
можеш да научиш нови неща. Напротив. Въпреки всеобщото разбиране, че творчеството е за младите, все
още можем да го
развиваме с
възраст т а .
За-

ме
н а
живота по-ведро, защото не
се интересуваме от това да направим добро
впечатление и виждаме цялостната картина. Вероятно в 60-те
и 70-те си години сме
по-склонни да имаме
принос към обществото, отколкото в младините си.
9. Честността е найдобрата практика. Не
се опитвайте да скриете, че сте на 75, 85 или
друга възраст. „В момента, в който започнем да
лъжем за възрастта си,
й даваме ужасна сила –
такава, каквато не за-

щот
о
придобиваме увереността да поставим под съмнение
общото мислене.
12. Не се преструвай, че смъртта не
предстои. Приеми го,
но не още… „Това, че
времето изтича, го прави по-ценно. Животът
придобива форма и до
някаква степен значение.“ Не се фокусирай
твърде много върху това, но също така и не се
плаши. Колкото си поблизо, толкова по-малко се страхуваш и вниманието ти се концентрира върху важните
неща.

карл оноре

60, е
напълно остаряла. Затова нещата
трябва да се случват по
по-гъвгав начин, където
границата на началото и
края на образованието
и пазара на труда не е
толкова ясно откроена
и хората никога да не се
„пенсионират“.
На въпроса на колко години е „остарял“,
Оноре отказва да даде

няма и
лъч светлина.
По пътя, по който е поел, Оноре разбира, че
това не е вярно.

1. ако си мислиш,

раш. Предизвиквай себе си и стереотипите на
обществото за теб.
3. Води здравословен начин на живот.
Храни се добре и спортувай – отразява се
добре на мозъка
и тялото. Физическата активност не е задължително
да бъде хокей на лед,
обикновеното бързо ходене е достатъчно.
4. Намери си
позитивни идоли - най-добрия от
всички – Микеланджело, който е живял
до 88-годишна възраст,
като е прекарвал последните 20 години от
живота си, проектирайки и ръководейки строежа на базиликата „Св.
Петър“ в Рим.
5. опитай се да бъдеш този, който винаги си искал. Една от причините хората над 60-те
да бъдат най-щастливи
е, че се чувстват много
по-свободни и по-малко
задължени на другите.

отговор. Според него е
безсмислено да слага-

че си стар, ще бъдеш
стар. Медиите ще на-

6. Не поддържай
връзка само с хората

12-те стъпки
на Карл Оноре
за щастие
в по-късен етап
на живота

на твоята възраст, но
и с тези от други поколения. Поддържане на
контакти между поколенията е трудно, но е полезно и за нас, и за обществото.
7. Научи се да приемаш нещата. Ако едно
приятелство не е про-
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Защо ви дадох
своята душа

От стр. 1
Дамян Дамянов намираше своето удовлетворение в писането - той беше призван
да пише и да пресъздава онези постоянно
бликащи в него образи
и символи, които бяха
способни да галят нежно като перце на птица и да заковат пирон
в сърцето.
Той изля в лирика
затворничеството на
своята свободна душа.
Тя сякаш искаше да излети от болното му тяло, да се рее в простора
и да дири Любовта във
всичко живо...
Съдбата го бе орисала на друго... Но дори
оковите на болестта не
сломиха силната му воля за живот и стремежа
му за щастие. Възможно
ли е щастието - е въпросът, който човек си задава винаги когато чете
поезията на Дамян Дамянов. В нея
прозира някаква неистова потребност
от постоянна
любов. И разочарованието от изначалната й невъзможност.
Любовта в поезията на Дамян Дамянов
е капризна
и неразгадана сила от антиподни чувства - на огън
и лед, на въодушевление
и страдание,
на радост и
болка. Достатъчно е само
да се взрем в
заглавията на
стихосбирките му, а те казват това
сами по себе си: "Живей,
измислице любов", "Молитва в полунощ", "До
следващата смърт", "Душа на възел", "Минава
тъжният човек", "Иска
ми се да живея", "Още
съм жив", "Остани тази
нощ", "Обича ме, не ме

обича", "Когато те измислих", "До себе си ме
възнеси", „Обичам те,
живот" и др.
Както се изразява
един наш критик, животът на Дамян Дамянов е
изцяло проявление на
болезнената нужда да
обичаш.
Много хора са споделяли спомени с него, разказвали са живота му, тълкували са
чувствата и настроенията му, анализирали са
стиховете му. Но всъщност вероятно никой дори най-близките му
приятели, не могат с
абсолютна точност да
изразят душевния мир
на един толкова специален човек като Дамян Дамянов - сякаш
едновременно наказан
и възнаграден свише.
Уникалната му дарба
да изразява чувствата със заряда на думите е тази огромна въз-

действаща сила, която
го прави знаменит класик на словото не по нечия заръка или партийно признание, а директно от сърцата на хората.
Дамян Дамянов е самобитно и неповторимо
явление в българската литература. Затова
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един друг Дамян Дамянов. Не големия поет,
а големия човек, който умееше да оцени и
най-малкия жест въпреки болката в душата си. Когато усетиш,
че неистовото ти желание да получиш обич от
близките си се превърне в някакво бреме за
тях - в нещо като тяхно
задължение да декларират обичта си към
теб, това е най-жестоката болка в живота на
самотника! Знам го от
опит!...
Дамян сигурно също го усещаше по този начин... Самотата на
душата е много прозорлива!", казва Станко Михайлов. Въпреки
душевните си терзания, почти непрестанно съпътстващи живота му, Дамян Дамянов
остава в стиховете си
силна личност, която
винаги успява да превъзмогне мъката, да
се пребори с нея. Вероятно и стиховете му
са били някаква форма
на сугестия, която е целяла непременно да го
изправи, когато се почувства паднал:
Когато от безпътица
премазан си
и си зазидан в четири
стени,
от всички свои
пътища премазани
нов път си направи и
сам тръгни.
Трънлив и зъл е на
живота ребуса,
на кръст разпъва
нашите души,
загубил всичко,
не загубвай себе си!
През 1986 г. излиза
документалният
филм "Обичам те, живот", посветен на Дамян Дамянов и създаден по повод неговата 50-годишнина. Сценаристи са писателите Станко Михайлов
и Диана Димих, които са и негови близки
приятели, режисьор
е Станко Михайлов.
Днес, 20 години след
смъртта на Дамян Да-

всичко, което трябва да та през целия му живот, усамотението, за да бъзнаем за него, трябва да но жената, която остава де насаме с онази мечтърсим в стиховете му - до него до последния му та, която ни кара постов неговата безсмъртна дъх, е една - също та- янно да търсим любопоезия.
лантлива, също любяща вта. Дори когато смяОще през 60-те годи- и всеотдайна, майката таме, че сме я намени на миналия век той на децата му - поетесата рили. Дамян болезнее избран от читатели- Надежда Захариева. "Ка- но изпитваше потребте. Един от най-близки- за ми да съм търсел му- ността да обича и да
те му приятели - писа- зика за сватба, кумове и бъде обичан!", казва за
телят Станко Михайлов,
разказва в
спомените си
как на един
негов поетичен рецитал
в Клуба на
културните
дейци на столичната ул.
"Раковски"
108 нямало
място дори
да се хвърли карфица.
Паметна била и първата
среща между
Станко Михайлов и Дамян Дамянов:
"Седеше сам
зад бюрото
си вляво от
вратата, потънал в цигарен дим. Пое
свитъка, погледна ме през
очилата си с
големите си
красиви очи,
после се взря
в мен и започна да чете, издавайки тежко и
шумно дишане", пише МиСъс съпругата Надежда и децата им Явор и Райна
хайлов.
Най-любопитен
е започна да се смее щаст- своя непрежалим приследващият па- ливо, какъвто не бях го ятел Станко Михайлов.
метен момент от виждал никога досега", Днес и самият Станко
тази първа сре- разказва Станко Михай- Михайлов е болен, полуща на едно дълго лов в спомените си за сляп и лишен от възможи предано мъж- онзи щастлив миг в жи- ността да твори. По думико приятелство. вота на Дамян Дамянов, те му изпитва нараняваДамян Дамянов когато вечно влюбени- щото чувство на "непоповдигнал по- ят поет среща избра- требен и изоставен" чоглед над запо- ницата си Надежда, по век... Такъв според него
тените си очила онова време студентка. е бил и краят на Дамян:
и попитал: "За- "Извисена над него почщо сте тол- ти с две глави, тя бдикова тъжен?" телно и неотклонно го
"Никой не може- следваше навсякъде и
ше да ме проче- с жертвена преданост
те по-вярно от вършеше съпружескинего в онзи мо- те си задължения. Мномент. И в мно- го от общите ни приятего други след то- ли и колеги с Дамян прива! Дамян усеща- емаха като знак на више скритото в сша добродетел и обич
душата на чо- постъпката й, приемайвека! Не съм сре- ки да се омъжи за Дащал у други хора мян с неговото тежко и
подобна сензи- невъзвратимо телесно
тивност", отбе- увреждане. Но тъй или
лязва Михайлов, иначе, макар и вече секойто е автор на книга, меен, Дамян непрекъсна филм и на много от- нато изпитваше болезделни спомени и интер- нена нужда да бъде повюта за поета.
някога сам и далеч от
Лили Иванова изпя най-хубавите си песни
Изгарящи любовни денонощното си родипо текстове на Дамян Дамянов
чувства към различен телско и съпружеско
тип жени Дамян Дамя- опекунство, пък макар "Самотен и изоставен - мянов, за кой ли път ще
нов изпитвал още от и само за час или бро- от приятели, от съидей- си кажем, макар и на
19-годишен. Любовта ени минути.
ници, дори и от близ- ум: Поклон!
не спряла да го връхлиВероятно търсеше ките си. И тогава видях
Еми МАРИЯНСКА
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Разговор с акварела

северозападната
част на хълмистата Дунавска равнина – Врачанска област, има селце, носещо името на великия

магаре на пайвант. На
село е свобода - работя всичко. Кося тревата

поет и революционер
Христо Ботев. В малкото, но чудно хубаво
Ботево, на 4 юли 1925
година съм се явил
на белия свят в сравнително многолюдно
семейство - дядо, баба, прабаба, родители
и братя. Семейство, в
което цареше доброта и обич. Майка ми
– тиха, кротка и много
работлива. От нейната
работна ръка съм получавал най-нежните
милувки. Баща ми беше просветен човек.
Той много четеше. Беше председател на читалището и новозакупените книги кацваха
на рафта в читалищната библиотека, след
като той ги прочетеше. Така го завари и
кончината му – с книга
до възглавницата. Изглежда неговият пример ми е повлиял. Аз
също обичам да чета.
На младини не говорех много, повече
слушах. То и древният философ казва, че
затова имаме две уши
и една уста - повече
да слушаме и по-малко да говорим. Но сега на старини усещам,
че съм станал бъбрив.
Цицерон казва, че старостта е бъбрива. Изглежда е прав.
Щ е
разкажа
как живея сега, когато съм
на тази
възраст
- какво ме
вълнува, какво размишлявам, за
какво
мечтая.
И така - като прелетна птица съм. През зимата - 5 месеца в София, в прегръдките на
„Топлофикация”. През
лятото - 7 месеца на село. В София се чувствам вързан, както казват съселяните, като

из двора. За мен косит- Най-разумно е по средабата е като две в едно – та.
хем върша работа, хем Оттам най-хубаво вижправя гимнастика. Гри- да се света.
жа се за овошката, обОт
философските
лагородявам, занима- книги харесвам сенвам се със строител- тенции като „Знай във
ство. Чета стихове и фи- всичко мярката”, „Ополософия. И най-важното знай себе си”, „Най-на– рисувам. Това е глав- пред го направи, а после
ната ми задача. Когато говори”. Това се отнася
не съм рисувал, в днев- и за изложбите ми. Хоника си записвам, че де- рата не се интересуват
нят си е отишъл неопол- какво съм мислил, а какзотворен.
во съм направил.
Казах, че чета. НаНека, след като съм
столните книги са ми за завършил Художестдревногръцките фило- вената академия, спесофи, беседите на Кон- циалност живопис при
фуций, трактатът на Ци- проф. Илия Петров, да
церон „За приятелство- споделя нещо и за работо и старостта“ и др. От тата ми като художник.
поезията си имам една Ще кажа какво бих искал
книжка антология. Каз- от картините ми. Искам
ва се „В пещерата на съ- там, където присъстват, тайните ú възможности
кровищата – шепа бисе- да създават приятна, и не успявам. Трудностри”. Повечето от
стихотворенияСкъпи приятелю,
та знам наизуст.
Честит 94-ти рожден ден! Бъди здрав
В нея има творби
на поети от цял и вдъхновен! Желаем още много ползотсвят. Има и от наши - Ботев, Вазов, ворни години в твоя достоен живот!
Яворов, ДебеляОт редакцията
нов и др. От едно
стихотворение на
барон Оскар фон Ред- спокойна атмосфера. та идва от особения хавиц със заглавие „Ми- Да са като милувка. Да рактер на акварела. Той
съл“ откраднах и деви- докоснат нежната стру- е малко своенравен, каза си:
на на душата. Да навя- призен, непослушен,
Докле над мен небето
ват спомени, размишле- свобоясно грей, ния, мечти и пр. Искам д о л ю за облаците мрачни аз
от тях да лъха поезия. бив. Не
не ща да мисля, Както поетите рисуват в и н а картини с ги е съдуми, аз с гласен
боички да с твоепиша пое- то жезия.
лание.
Иска ми Трябва
се да на- винаги
р и с у в а м да си
картини г о т о в
по стихо- за имве на по- провиети.
И зация.
ето, моят П р и
п р и я т е л маслеи връст- н и т е
ник, седе- бои е
ли сме на друго –
нито ще глава унило
един чин, поетът Ди- мажеш,
да увисна, митър Светлин е нари- с т ъ р макар че косата ми веч сувал такава картина с ж е ш ,
белей! думи:
н а п И друго, от което се Слънцето главата
ластяръководя, е световната
клюмна, ваш и
мъдрост, казана от Ни- премрежи погледа и спре г о н и ш
цше:
на спор с черешите край т о в а ,
Не стой все долу в нидрума к о е т о

зината.
Не се стреми към горда
висота.

сред керемидено море.
Един величествен залез, който аз още от студентските години се мъча да нарисувам, но все
не успявам да догоня
оная мащабност, нарисувана от поета.
Да ви кажа и това, че
често разговарям с акварела. Някои казват,
че акварелната техника
била много трудна. Не
знам, аз не я усещам като такава. Може би защото я обичам. И все пак
има някаква трудност,
защото повече от 70 години се мъча да открия

си намислил и желаеш
да стане. При акварела
такова нещо няма. Той
не разрешава такова
протакане. Той командва: „Правиш ме на един
дъх.” И вижте какво излиза - акварелът уж нежен, ласкав, галещ, пък
се отнася малко грубичко към този, който се е
захванал с него. И усещайки силата и значението си, се държи малко
снизходително и ми казва: „Дядо Сава, дединка,
моята същност е да съм
нежен и ласкав и ти, щом
си се захванал с мен, си

длъжен да ме покажеш
такъв, какъвто съм. Стане ли това, удоволствието е твое и това ти е наградата.”
Да ви кажа още - аз
съм селянин по душа.
Обичам много родното
ми селце. Обичам полето с неговия далечен хоризонт и светлата ивица, която го свързва с
небето. Обичам природата, пред която благоговея.
И като заключение

31
ще споделя. На обща
изложба виждам такава картина: на платното е залепено едно навинтено изгнило конопено въже. С пулверизатор въжето и фонът
са напръскани с различни цветове. Наименованието е „Космос“.
Картината представлява просто един чертеж. Нали така учехме
по физика, че небесните тела са образувани
от спираловидни мъглявини. Картината даваше познание, но не и
настроение. А картина,
от която не лъха някакво настроение, аз смятам, че не е достатъч-

но добра.
А какво е Космосът
за мен, селянина? Обширно поле. Житата
във восъчна зрялост
се вълнуват като златно море. В края на нивите макове, огрени от
слънцето, греят като
рубини. Над мен едно
бездънно синьо небе и
бисерно облаче, на фона на което една черна точица, чучулигата,
птичка Божия, трепти и пее, пее в захлас!
Казвам си: „О, Боже, каква прелест,
какво величие, какъв огромен, необятен, вечен свят,
а аз съм мимолетна прашинка!”
Прокрадва се
мъничко тъга, но
не остра и болезнена, а някак си
мека, меланхолна. Питам се защо
е такава?
И отговорът,
скрит в някоя гънчица на нашия малък човешки космос – мозъка, се
обажда и ми казва: „Дядо Сава, тъгата е мека, а не
болезнена, защото ти, макар и мимолетна прашинка, си бил свидетел, живял си в този толкова хубав,
необятен и вечен
свят.“
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Починалите от жегите ще се удвоят през 2020 г. Çíàåòå
ëè, ÷å
Броят на хората,
умиращи от непоносима жега в големите градове, може почти да се удвои заради
климатичните промени, установи изследване в Манхатън.
Проучването стигнало до извода, че
броят на жертвите,
причинени от глобалното затопляне, далеч
ще надхвърли намаляването на починалите
от студ. То се основава
на прогнози от 16 глобални климатични модела при два различни сценария за емисии
на парникови газове,
за да предскаже броя

на починалите от горещината през 20-те,
50-те и 80-те години на
този век.
Изследването показало, че броят на жертвите на непоносима
жега ще се увеличи с
91% през 80-те годи-

Æивяë 256
ãодиíи?
Ли Чинг-Юн е известен като най-дълго живелият човек в историята, въпреки че рождената му дата така и не
е определена до този
момент. Удивителната
му история става известна през 1933 година, когато във вестник
New York Times се появява некролог, който твърди, че човек
на име Ли Чинг-Юн, на
възраст
256 години, е
починал.
Китаецът бил
известен като много
образован човек, вещ
билкар,
учител по бойни изкуства и тактически съветник. Всъщност самият Юн твърди, че е
роден през 1736 година, което до смъртта му
през 1933 г. прави живот от 197 години. Въпреки това обаче през
1930 г. в New York Times
се появява статия, посветена на удивителния
дълголетник. В нея се
казва, че Ву Чанг Шин,
професор в университета Минкуо, открива правителствен документ, според който
Лий е роден през 1677
година и че китайското императорско правителство го поздравява за неговия 150-годишен юбилей, както
и още някои документи, които отбелязват
200-годишнината му
през 1877.
Две години по-рано, през 1928 година,
кореспондент на щатския вестник пише, че
много възрастни мъже
от квартала на Ли в Съ-

чуан са били убедени,
че техните дядовци са
го познавали, когато са
били момчета, като по
това време той вече е
бил зрял мъж. Ли започнал да събира билки
от билото на планината, когато бил на 10, като се захванал с изучаване на различни учения за дълголетие. Той
оцелявал на диета от
билки и оризово вино.
По този
начин
китаецът изживял
първите 40 години от
живота
си. През
1749 година,
когато
бил на 71 (може би),
се преместил в провинция Кай Ксиан, където се присъединил
към китайската армия.
Там започнал да обучава войниците на бойни
изкуства. Ли станал още
и тактически съветник.
Един от учениците му
разказал историята на
учителя Ли: на възраст
от 130 години китаецът срещнал един отчетник в планините, който по думите му бил
към 500-годишен. Отчетникът научил учителя Ли на някои специфични техники на
дишане, движения, координирани с издаване на специфични звуци и специална диета.
Ли започнал да практикува наученото всеки ден, стриктно и отдадено. По този начин
той изкарал още 120
години живот.
Легендата твърди
още, че Ли Чинг-Юн оставил над 200 наследници и 23 съпруги.

ни на този век спрямо
средно 369 починали
на година в най-гъсто
населения квартал на
Ню Йорк през 80-те години на миналия век.
Друго изследване,
основано на алтернативни изчисления,

предвижда увеличение с 50% на жертвите на жегата и намаление с 22.1% на жертвите на студа, или нетно
увеличение на свързаните с температурите жертви с 15.5%.
Различните сценарии прогнозират също така, че починалите от жегата ще нараснат с 21.5%, или
22.2%, през 20-те години на новия век, а
жертвите на студа ще
намалеят с 12.2%, или
11.1%. А през 50-те години жертвите на горещината ще нараснат с 36.9, или 49.4%,
а жертвите на студа ще

намалеят със 17.3%,
или 21.5%.
Изследователите
заявиха, че проучването им, публикувано в Nature Climate
Change, подчертава
значението на управлението на риска за
общественото здраве
в отговор на глобалното затопляне.
Учените предлагат да се планират
стратегии за сектора на общественото
здраве, стимулиращи бдителността извън традиционните
месеци с висок риск
от горещини между
юни и август.

Íîâè ïðåäïîëîæåíèÿ çà Ëåîíàðäî
Поради многобройните си незавършени творби Леонардо да Винчи
вероятно е страдал от синдрома на
дефицит на вниманието, твърди
италиански учен, цитиран от
Ройтерс. Тази хипотеза беше изказана от професора по психиатрия Марко
Катани. По неговите думи геният на Ренесанса е страдал от заболяване, което много често
се среща в съвременното
общество - синдромът на
дефицит на вниманието и хиперактивност. "Аз мисля, че с това състояние лесно може да се обясни големият брой незавършени произведения в творчеството на Леонардо", твърди Катани, който преподава в лондонския университет "Кингс
колидж". Ученият изтъква, че дори и
най-известната творба на Да Винчи портретът на Мона Лиза, е останал не-

завършен. Споменатият синдром найчесто се среща сред децата, но в наши дни не са редки случаите на диагностицирането му и при възрастните. Симптомите му се
изразяват в неспособност
да се изпълняват задачи
докрай, разсеяност, физическа и психическа
свръхактивност. Катани
изтъква, че още от детството си Леонардо се
е оплаквал, че не е успявал да завърши започнатото. Според негови съвременници той непрекъснато прескачал
от занимание на занимание. При това
Да Винчи будувал по цели нощи, работел, без да почива.
По думите на Катани ренесансовият гений хвърлял прекомерно много
усилия в планирането на своите проекти, а накрая му липсвала упоритост,
за да ги завърши.

Шантавите къщи

Äар ал-Хадæар в Éемен
тази странна постройка не е създадена, за да бъде музей, но един ден се превръща в такъв. Построена е
за лятна резиденция на местен високопоставен имам.
домът е разположен в близост до столицата на Йемен - Сана. така сградата е
подходяща за еднодневни
екскурзии, тъй като се намира в изключително живописен район.

Пише с ръце и крака
Китайка притежава
невероятен талант. В
състояние е да пише с
ръце и крака четири неща наведнъж. 26-годишната Чен Сиюан
най-напред привлече вниманието на медиите,
когато показа, че
може да пише на
два различни езика едновременно.
С времето решила
да развие допълнително необичайните
си възможности. Научи-

ла се да използва мускулите на ходилата си,
за да пише с крака. Та-

кова писане има и своите специфични предиз-

викателства. „Когато едновременно пишете четири различни неща, ви
е необходима много повече енергия, отколкото
когато се концентрирате само върху едно нещо. Затова съм малко
изморена”, казва Чен. И
учени, и традиционни
доктори казват за Сиюан едно и също – връзките между двете хемисфери на нейния мозък
са много по-развити за
разлика от тези на обикновените хора. Това може да помогне на учените да разберат как точно
функционират двете половини на мозъка.

Щастливите кучета махат с опашка
надясно, а тъжните
– наляво. Знаехте ли
го? дори да знаем много за животните, е невъзможно да сме наясно с всички изумителни знаци, които те ни
дават с поведението
си - човекът все още
не е опознал много от
най-интересните и
интелигентни животински видове. какво
още не знаем?
 кравите наистина
имат най-добри приятели и се разстройват, когато са разделени с тях.
 Пандите нямат определено място за сън,
а заспиват там, където
им падне.
 овцете се самолекуват. Когато са болни,
ядат определени растения, които ще им помогнат да оздравеят.
 Домашна котка
може да надбяга Юсейн
Болт.
 краката на тигъра са толкова здрави, че
може да стои прав, дори и след като е умрял.
 Мъжкият пингвин предлага камъче
на женската; ако тя го
приеме, те стават двойка. Някои пингвини не
правят гнезда, а вместо това носят яйцата на
краката си.
 слоновете не могат да скачат.
 свински сърца са
били използвани при
трансплантиране на
хора.
 Зайците
имат
360-градусово панорамно виждане, което
им помага да засичат
присъствието на хищници от всички страни.
 Новородените
лисичета тежат 100 грама, глухи и слепи са и не
могат да ходят. Майка
им стои при тях, докато баща им носи храна.
 лъвиците, които
са сестри, живеят заедно до края на живота
си. Техните малки женски също остават заедно, докато мъжките напускат групата, когато
пораснат.
 Зебрите могат да
комуникират помежду
си. Когато ушите им са
прилепнали назад, това означава, че зебрата е ядосана или неспокойна.
 В индия боготворят маймуните. Смята
се, че въплъщават бог
Хануман.
 кое е първото
американско магаре?
Джордж Вашингтон за
пръв път започва да отглежда магаре в САЩ.
страницата подготви
иван ВасЕВ

Детски свят
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П×ÅËÀ
Белнаха се, разцъфтяха
тъмни дървеса,
спусна и върбата плаха
своята коса.

Златоткана плащаница
метна храст златист,
там магнолия царица
рони розов лист.

Ãîðñêè ÿãîäè

и до вечерта,
макар че става на звезди,
жълто слънчево глухарче
цял ден ще цъфти.
медоносната пчелица
пърха и жужи, всяко клонче, цвят,
тревица
тя ще уважи.

Сред тревичките зелени
зърнах ягодки червени.
Ей сега ще ги откъсна,
сладко-сладко ще ги хрусна!

- извинете – ще им каже,
идвам за прашец, после всеки ще намаже
сладкия медец.

ЛЯСТОВИЧКИ

Хапнах една, хапнах две,
изядох вече сто и две!
И бутилки три за кратко
напълних и за сладко.

Носят таткото и мама
с обич и любов голяма
в човчиците им трошици,
на невръстните душици.

В гората с две ръчички
ягодки набрах за всички.
Сутрин често на закуска
палачинки ще закусвам.
лили ВЕНЕЦиЯНоВа

Да се хранят и растат,
и започнат да летят,
с песните си да огласят ,
радост навред да разнасят.

Гушко непослушко

Зайо си изцапа
дългите уши.

в сока от малини – хоп!
– ги натопи.
розовичък стана.
ах, каква беля!
Чашката обърна.
всичко се разля!
Пак ще каже мама,
като разбере:
- С кукли и играчки
никой не яде!
Бързо на чешмата да го
изпера!
Я недей се дърпа, то
не е игра!
Чистичък си вече,
беличък, умит.
мил и пухкав Зайо
в кърпата завит.
Гушко непослушко,
мирно ще стоиш!
аз ще пия сокче, ти ще
се сушиш.
Христина ПЕТроВа

Красавици черно-бели
отдалече долетели,
вън под стряхата се спряха,
място за гнездо избраха.
Клонки, слама и тревички
неуморно двете птички
на стената с кал лепиха
и нов дом си изградиха.
Сложиха листа, перца
снесоха и яйчица.
Мътиха ги доста дни
и... първото се появи.
Плахо с човчица почука
и черупката разпука вън подаде си главица,
търси храна и водица.

Край блатото
Колко свежо е и лятно,
край брега е тъй приятно!
Квака-квак! Квака-квак!
Живеем в хубав жабурняк.
Завърши новият урок
за висок и дълъг скок.
Напук на всички
врагове
веселим
се от
сърце.
Кой е
този
господин,
дето крачи
важен, мил,
с бели дрехи пременен
и с дълъг клюн червен?

и цветенцата добрички
кимнаха: - ела!
в тях медец събра за всички
умната пчела.
Уляна иВаНоВа

- Трака-трак!
Трака-трак!
Аз съм щъркел
дългокрак
и си търся
малки жабки –
да ги лапна

като
хапки.
Стар жабок
зеленоок
квака силно с глас висок:
- Този снажен господин

Чудни гласовити птици
лястовици хубавици
тук пренесли на крила
дъхът свеж на пролетта.
По дървета и по жици
опашатите певици
закачливо чуруликат,
нежни звуци навред бликат.
Наближи ли есента,
над селото във ята
всички ще се съберат
и на юг ще отлетят.
Ще ни липсват есен, зима
да ни радват, че ги има,
за да дойдат пак напролет
тук при нас след дълъг полет.
антон ЦаНЕВски, В. Търново

е пристигнал чак от Нил!
Важен е, но не е мил.
За миг всички за
закуска
сладкосладко ще
ви схруска.
Настъпи
страшна
тишина,
от жаби
няма и следа.
Гледа Щърко и се
чуди:
къде са тези жаби луди?

С клюн затрака разярен,
за враг е вече обявен.
Тръгна гладен, надхитрен
от един жабок зелен.
лиана МаНДиНоВа

оцветете рисунката
Страницата подготви кристина ДОБРЕВА
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сен го виждаше често. Обикновено Станко
стоеше до павилиона
на автобусната спирка с малко шише водка в ръка. Постоянно беше пиян. Тридесет и седем годишен,
не работеше нищо и
Ясен се чудеше откъде намира пари, за
да пие непрекъснато.
До автобусната
спирка имаше дървен павилион с няколко пластмасови
маси. Обикновено
тук се събираха кварталните пияници. На
възраст между тридесет и петдесет години, те се познаваха
добре и пред павилиона прекарваха почти целия ден, а когато беше топло и не валеше, седяха до късно през нощта. Когато се напиеха, започваха да спорят, викаха, удряха по масите
и бай Дичо - собственикът на павилиона,
трябваше да излезе,
за да ги разгони.
- Стига сте крещели! – караше им се
той. – Ще ми прогоните клиентелата.
И сякаш забравяше, че единствената
му клиентела бяха те.
Като се напиеше,
Станко също ставаше
агресивен. Спореше,
караше се, дори налиташе на бой, макар
че беше висок, слаб и
приличаше на върлина, облечен в стари-

Проза
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те си протрити дрехи.
Винаги ходеше с изцапани дънки и фланелка, която някога може
би е била бяла, но сега изглеждаше сива, а

го видя пред павилиона. Отначало това не
му направи впечатление, но след втората
седмица се запита какво ли е станало, дали

десният й ръкав беше
малко скъсан. Лицето
му почти не се виждаше от наболата му черна брада, небръсната
от няколко дни.
Навремето Станко и
Ясен бяха съученици.
Станко не беше добър
ученик, но мълчалив и
кротък. След като завършиха училище, той
започна работа в някакъв склад, ожени се, роди му се син и неусетно се пропи. Уволниха
го и оттогава най-често
можеше да се види тук,
до павилиона. Случваше се Ясен да минава
покрай него, но рядко го заговаряше, а и
Станко често не го забелязваше.
Но седмица, а може
би две или три Ясен не

пък не е починал внезапно.
Попита мъжете пред
павилиона, но и те му
казаха, че от три седмици не са го виждали.
Един ден, когато се
връщаше от работа,
Ясен съвсем неочаквано видя Станко и отдалече забеляза, че не е
пиян. Не беше със старите изтъркани дънки,
а със светлосин панталон и кремава на цвят
риза. Когато наближи,
Станко се спря и го поздрави.
Това рядко се случваше, но Ясен побърза да отговори на поздрава му.
- Отдавна не съм те
виждал – каза. – Има
някаква промяна у теб.
- Има – отговори

À òîëêîâà å ïðîñòî
а толкова е просто да живееш.
и питаш се защо са враговете.
да те смразят, когато се засмееш
или когато костите ти светят.
а толкова е просто да живееш.
и всеки следващ ден е все по-кратък.
не ти се ще дори да си попееш,
а искаш с песен да летиш оттатък.
а искаш да си с новата си рокля,
с обувки лачени - за миг летене.
и иска ти се да разбиеш цокъла
и да се пуснат всичките сирени.
не в ден на Ботев – просто да засвирят,
щом всеки смъртен пътя си напуска.
небето да разлее халба бира,
след облачна питателна закуска.
и всеки ден да носиш нови дрехи.
Сал Господ знае – смърт ще те застигне.
ако извадиш старите доспехи,
ще скъташ лава от вулкан изригнал.
и през минута да гърмят сирени.
да пропищят на живите ушите.
да помним, че животът ни е тленен
и точно преброени са ни дните.
а толкова е просто да живееш.
и питаш се защо са враговете.
да те смразят, когато се засмееш
или когато костите ти светят.
Първолета МаДжарска,
Перник

Станко и замълча, но
явно искаше да сподели какво е станало. – Не
е тайна – започна бавно. – Пиех, пиех много. Преди три седмици се прибирам у дома пак пиян. Влади, синът ми, знаеш, в шести клас е, ме поглежда
и казва: „Пак ли си пиян?!” Вдигнах ръка да го
ударя, но в този момент
някой ми хвана ръката.
Не мога да я помръдна.
Обръщам се, зад мене
– мама, държи ми ръката. А тя, горката, почина преди пет години.
Държи ми здраво ръката, мълчи и ме гледа навъсено. Няколко секунди се гледахме, а после
мама изчезна. Никой не
вярва, че това се случи,
но аз и сега я виждам с навъсения й поглед,
хванала здраво ръката
ми. Няколко нощи не
спах. Лежах и мислех.
Опитах се пак да отида до павилиона, да се
видя с приятелите, но
като че ли нямам сили
да вървя, за да стигна
дотам.
Ясен го слушаше и
не знаеше какво да мисли. Идваше му да се
разсмее, но нещо му
казваше, че това, което чува, никак не е
смешно. Станко май
се беше променил или
беше започнал да се
променя.
георги МиХалкоВ
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Някъде
в метрото
Не беше нито старец беловлас, брадат,
ни инвалид от страшни боеве.
Той беше цигулар – красив и млад,
и свиреше - с осанка на Орфей.

Мнозина спираха, заслушани, в захлас,
и пущаха в паничката по някоя парà.
Дочул мелодия вълшебна, спрях и аз,
сълза отроних и защо ли – не разбрах...
Навярно затова, че за такъв талант
бе нужна зала осветена, нещо по-добро,
а не случайни минувачи, не тълпа,
завряна в някакво залутано метро...
лилян ПаУНоВ

Ïúëíîëóíèå
Безсънна нощ. Луната гледа в прозореца – голяма и кръгла.
Спомням си някога преди много, много години мама ми разказваше, че там
живее една девойка на име Гергана. Тя всеки ден носела вода с
кобилица и менци на рамо от
един кладенец. Двете се заглеждахме в луната, взирахме
се дълго, дълго. Наистина, на
светлия диск имаше по-тъмен
силует. Открояваше се фигурата на девойка с кобилица и менци… Често лете вечер се заглеждах в луната. Понякога пред Гергана се появяваше момък, приклекнал,
отпиваше вода от котела. Казвах си: „Това
са Гергана и Никола.”
Дали си въобразявахме тогава или беше мираж,
не зная. Оттогава изминаха много години. Малкото

Частицата вселена
От светофара гневно пак секунда пада.
И зеленото се сменя от червеното.
Животът вече е надбягване и клада.
Тук дали е разрешено забраненото?...
А колко искам на червено да премина.
Желая да я счупя рамката зелена.
През земните забрани, всички, аз да мина.
Частица пак да съм от вечната Вселена!...
Тодор БилЧЕВ, русе

момиченце, което тогава всеки можеше да излъже,
вече стана възрастна жена. Дръпнах пердето на
прозореца и се загледах в месечината - голяма, величествена, потайна. Не можех да
откъсна очи от нея… Наистина и сега
се откроява стройната фигура на Гергана с кобилицата и котлите… Чудя
се, дали ще дойде Никола…
Дълго стоях със залепнало чело о стъклото на прозореца, любувах се на лунната нощ, на тишината, нарушавана от песните на птиците. Откъм реката долиташе крякането на жабите, които сякаш се надвикваха в хор. Слушах щурците в градината,
скрибуцащи на цигулките си… И от време
на време просветваше фенерчето на някоя светулка… Жетвата беше започнала…
станка МилаНоВа,
бивша учителка, с. лиляк, обл. Търговище

Обяви
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малки обяви
0884/770787 - ASP
търси жени и мъже за охрана. Отлично заплащане. София,
ул. "Пирин" №6
0886/401737 - набира се
група за екскурзионно летуване и на морето
0888/606053 - купувам запазени стари книги на руски
език, печатани преди 1940 г.
032/252448 - продава
1,5 мм стоманена тел изолирана, бургаски КЗ, на кангали
250 м - 1400 кг за1000 лв.
0886/123973 - търся и купувам части за москвич 412 или
408. Може и бракуван
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
купе 115-115, бял ретроволан,
стъкло за фар, тасове и др.
0884/623471 - продава акумулираща печка "Изгрев", нова, центрофуга алпака за 3/6/
рамка
0878/905168 - мъжко 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.
0898/380387, 02/8242129
- продава китеник, спортен
велосипед, пишеща машина,
микроскоп, аптекарска везна, грамофон, часовник с кукувица, старинни часовник и
телефон
032/252448 - продава дачия логан на 25 хил. км. Цена
10 хил. лв.
0898/225564 - за колекционери - продава реставрирани
2 "Симсон" от 1965 г., идеални
0877/882177 - "Панчатантра" - древноиндийска книга, след Библията - най-разпространена в света, 200 превода на 60 езика, от 4-ти век досега. Книгата е с наставления и

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
мъдрости - 200 лв.
0898/225564 - давам за
ползване младо засята люцерна на първо косило. Изгодно! В
Пловдивска област, Първомай
0877/773245 - продавам
скулптурен барелефен портрет на Исус Христос с дванадесетте му ученици. Размери
60/40
0898/483353 - продавам
джип мицубиши паджеро
спорт, 2001 г., турбо дизел, дългата база, с кожен салон, с теглич, с нови зимни гуми, с малкия данък. За 2019 г. е платен
0897/866919 - купувам музикални инструменти, български, електрически китари, ехолани, синтезатори и лампови
усилватели
0889/378252 - въртяща се
поставка за торти и изложения
с елток - 65 лв., мини казан за
ракия - 160 лв., разтегателна
маса - 45 лв.
0888/245413 - продава
ръчна месомелачка - 45 лв.,
два единични полилея - по 15
лв., спален чувал - 20 лв., елмашинка за рязане на хляб - 30 лв.
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, струг за метал, колелета и плотове за банциг, джип
„Ланд Ровър“ - модел 2003 г., с
документация, ремарке за лека кола, руско, оригинално, с
документация
0879/864103 - продава товарен автомобил ГАЗ-53, дизел
- перкинс, мотор ИЖ - Планета
- 350 куб.
0889/993415 - продава вътрешни врати от етаж, правени
по поръчка - 50 лв., и 20-литрова газова бутилка пропан бутан - 20 лв.
0896/631143, 02/9878503
- продава рингова количка за
инвалид, инвалиден стол, комбиниран за тоалет и баня - почти нови
0885/335852 – продава мотофреза с гумени колела и поч-

Скръбна вест
На 28 юни 2018 г.
напусна този свят

Димо Иванов Бодуров

на 85 години
Председател на ПК „Трета възраст” – Бургас,
и основател на сдружение СП-2004 в Бургас.
Поклон пред светлата му памет!
От областния съюз на СП-2004

възпоминание
На 9 юли 2019 г.
се навършиха
6 месеца
от смъртта на
непрежалимия ни син,
съпруг, баща и вуйчо

Величко Антонов
Апостолов

на 44 г. от с. Баните
Това е тежка загуба за неговото семейство, майка, баща,
сестра и неговите близки.
Поклон пред светлата му памет.
Почивай в мир, сине!
Майка Вера, баща Антон
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Български

Съобщения

ТАРИФА

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

ти нов четиритактов двигател
6,5 кв.
032/249675 – продава по
съгласие нафтова печка „Балкан”, годна, радиоапарат „Селена”, филмов прожектор с 6
цветни диапозитива от Ермитажа, Петербург. Продава голям
сервизен комплект, малък сервиз от лъжички, табла за игра,
мъжка кожена чанта
0893/542277 – продава мерцедес А160, на бензин,
2001 г., сив, металик, климатик,
алуминиеви джанти – 2000 лв.
02/8508784 – „Селско декамеронче” – забавна и познавателна книга за село Гълъбник,
Радомирско – 1941-1944 г.
0886/373501 – подарява
тибетска гъба, цигулка, лък,
кутия
02/8693067 – продава изгодно салонен бюфет – масивен, от дърво, остъклен; продава/заменя кошница за носене на бебе
035790021 – продава абрихт с елдвигател, размери
400/2000 мм
0887/985240 – продава
електромер, водомер, пружина за легло, панелна дограма
02/8566830, 0887/585240
– продава грамофон, грамофонни плочи, видео и касети,
пощенски марки, картички, социологическа литература
0889/613432 – продава
пчелни семейства без кошери
– 16 лв. на пита, телефон, фотоапарат
0886/729130 – продава
акумулираща печка, маслен
електрически радиатор, ретромагнетофон „Мамбо“, килим
тип персийски
0877/882177 - предмети на
ловна тема, полилей 3-лампов
- 100 лв., пепелник европейски - 30 лв., картини - мечки в
тайгата - 50 лв., глутница вълци - 20 лв., книгите "Рилският
светец", издадена през 1947 г.
- 100 лв., "Очни болести" - 100
лв., яке шушляково, комплект
с панталон, нови, европейски
- 80 лв., облекло за туристи и
скиори европейско - х 10 лв.,
проводник венелитов 6 кв. мм
- 180 м - 200 лв., електр. апартаментно табло ново, фабрично, с 9 автоматични предпазителя - 70 лв.

имоти

0886/401373 - купувам боксониера от първи
до трети етаж - в София.
Спешно!
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 всички 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.
08133/2567 – продава
къща гредоред, 4 стаи, баня с тоалетна, двор, гараж
– в с. Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава
къща на два етажа – 8000
лв., има ток, вода, баня, 900
кв. м стопански сгради
0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор 1
дка и кухня, гараж, 120 асми около къщата. Тя е с 6
стаи, 4 мазета плюс навес
– помещение ½ от двора
с овощна градина. Наблизо има хранителен магазин
0878/181538 – продава
къща с 5 стаи, декар двор,
сгради за животни, с. Ставерци. Цена по договаряне
0894/297967 – продава
вила 3 ет. – Момин проход,
на 60 км от София. Цена 5060 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София. Подходящ за туризъм, ски, риболов, за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни,
диви прасета. 60 хил. лв.
0882/488551 – продава
подземен гараж в центъра
на Пловдив
0884/411758 – продава
двуетажна къща в с. Нова
Върбовка, общ. Стражица
– 5000 лв.
0988/772744 – купува
къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни хора
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира
на село в Пловдивска или
Смолянска област, с добри
условия
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0897/299174 - продава
къща в гр. Земен, 90 кв.,
двор 1 дка, допълнителни
постройки
0885/663425 - търси да
купи една стая със собствен санитарен възел на
партерен етаж - в Бургас
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или
пенсионерки, безплатно и
безсрочно. Условия – много добри. Който няма дом,
да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени –
обл. Пловдив, до гр. Съединение
039/20003 – продава/
заменя запазена модерна
къща, двор, градина, бивш
рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни спални, река, асфалтов
път – 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на
село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер с
гребло и кофа
0884/762077 – продава
двуетажна къща с двор и
лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава
къща 160 кв. м, на 70 км
от София, с допълнителен
парцел с постройка. Цена
30 000 лв.
0898/798427 – продава
вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства, Столична община – 27 000 евро. Бонус
– джип!
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея,
край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава
10 дка иглолистна гора в
района на Велинград
0886/196621 – спешно
търси малък апартамент в
малък град за възрастни
хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под
наем мазе за склад или
друго

2
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ЛУНЕН
кАЛЕНДАР

10 юли, 9 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В скорПиоН
В деловите и личните отношения през тази седмица няма да има
недомлъвки, загадки и съмнения.
Дръжте на последователността,
бъдете спокойни, уравновесени и
хладнокръвни.
11 юли, 10 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В скорПиоН
Не се поддавайте на провокации, не вървете по ума на хора,
които агресивно ви налагат своето мнение. Възможни са недоразумения в семейството. Доходите ви
няма да намалеят, но ще нараснат
разходите.
12 юли, 11 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
Ако действително искате да получите добър резултат, бъдете готови да приложите усилия, да контролирате развитието на събитията. Благоприятната финансова ситуация може да доведе до повишаване на заплатата ви.
13 юли, 12 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
Разрушават се загубилите актуалност лични връзки и вие сериозно ще страдате от това. Романът,
който ще започнете, няма да бъде
мимолетен. Но много ще зависи от
вашето поведение.
14 юли, 13 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В коЗирог
Ще ви предложат помощ, но не
всичко трябва да приемате безусловно: вашата доверчивост може
да ви изиграе лоша шега. Ще имате и някои затруднения, обусловени от вашето често променящо се
настроение.
15 юли, 14 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В коЗирог
Най-напред оправете отношенията си с колегите и ръководството. Не забравяйте за важните си задачи. Финансовата ситуация ще бъде нееоднозначна, а за реализацията на вашите идеи ще са нужни немалки средства.
16 юли, 15 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В коЗирог
Намерете хора, с които добре
да прекарате свободното си време,
иначе може да изпаднете в нежелателна депресия, от която трудно да
се измъкнете.

Обяви
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60-ГодиШен
Брак
на нашия
колега

на 12 юли на

ПетруШкА МАриноВА

от с. Подем, обл. Плевен,
общ. Долна Митрополия
Отлична кулинарка, домакиня, майка, съседка и приятелка. Обича екскурзиите, цветята и пазаруването. В този слънчев ден
приеми поздрави от нас по случай твоя ден
рожден. Бъди здрава, мила и добра, бъди си
просто майка и жена. И не преставай да даряваш с обич и с топлота твоето богатство,
твоите деца. И макар годините да натежават,
остани си млада и помни, че всички днес те
уважават, на колкото години и да си. Пожелаваме ти приятелки, с които да споделяш,
за да стихват тревогите, обич, която да носиш в сърцето си, път, който да те води към
хората, цел, която да те води в
живота, за да бъдеш спокойна,
доволна, радостна и щастлива! Нека недоимъкът и страданието не присъстват в живота ти, а красотата и изобилието винаги
да бъдат с теб! Честит празник, честит юбилей!
с обич, благодарност и уважение от: синове Павел и
Цветомир, близки роднини, приятелки и съседки

ЗаПоЗнаЙте Се

02/4690408 - учител от
София, пенсионер, свободен, без „опашки“, търси
себеподобна дама от 75 г.
нагоре. Да се обаждат дами, които са самотни и искат да им се усмихне щастието!
0897/735261 - 68 г./170
см/70 кг, търся сериозна
жена за съжителство при
нея - от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к. 1577,
лиляна костова - 70 г., образована, очаква писмено
предложение от свободен
заможен мъж
0876/928763 - търся самотна вдовица, при която
да живея
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 доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и весел човек

0893/995492,
0895/245207 - пенсионер
търси свободна жена, също пенсионер, без проблеми, с добър характер,
милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и
разбрана. Да е със собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование,
от село или град.
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица

лъВ - Добре е да овладеете склонността
да нападате любимите си хора и за най-малките
грешки. Малки проблеми ще
ви развалят настроението
– отстранете ги незабавно.
ДЕВа - Повишената ви
жизненост ще ви помогне да постигнете и
надминете предварителните
си очаквания. Изберете леките физически натоварвания
и разходките.
ВЕЗНи - За да се освободите от натрупаното
напрежение, установете контакт с близки хора,
с които отдавна сте прекъснали връзките си. Това ще
ви ободри.
скорПиоН - В края
на седмицата ще копнеете за близостта на
хора, заемали важно място
в живота ви.
Ще подобрите здравето
си, ако се отдадете на заслужена почивка.

сТрЕлЕЦ - Помирете
се с тези свои близки
и приятели, с които
сте разделени поради глупав
спор или кавга. Не страдайте
от гордост или предразсъдъци. Здравето ви е стабилно.
коЗирог - През почивните дни планирайте времето си
така, че да можете спокойно да посветите няколко часа
изцяло на себе си. Моментът
е подходящ за ползотворна
почивка.
ВоДолЕй - Обмислете варианти за осъществяване на отдавна планирани пътешествия.
Максимално се освободете
от проблемите.
риБи - Насочете се
към пълноценен отдих в компанията на приятни за вас хора. Преди това
обаче отдайте заслуженото
внимание на здравето си, за
да не ви подведе.

ДЖЕСИкА

10.VII. - 16.VII.2019 г.

ЧЕСТИТА ДИАМАНТЕНА СВАТБА

ЧЕСТИТ 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (10.VII.- 16.VII.2019 г.)
оВЕН - Още в началото
на периода е наложително да хармонизирате отношенията си с брачния
партньор. Помислете как да
укрепите защитните сили на
организма си.
ТЕлЕЦ - До средата
на седмицата контролирайте склонността си да критикувате.
Постарайте се да постигнете нужната обективност.
Обърнете внимание на здравето си.
БлиЗНаЦи - Ще съумеете да не загубите
твърдата почва под
краката си. С резерва приемайте ласкателите в обкръжението ви! Направете
усилия да подобрите здравето си.
рак - Задължително се освободете от
натрупаното в последно време напрежение. Доброто настроение, ще ви съпътства,
също спокойният сън.

Съобщения

Български

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,
Шумен 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

ЦВетАн
иЛиеВ

и на
неговата
съпруга

ЙордАнкА

С пожелание за още дълги години щастлив семеен живот сред любовта и уважението на трите им деца, шестимата внуци и най-малкото
попълнение - правнука Адриан.
от редакцията

Покана

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” изпълнява проект „Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората, живеещи с деменция в софия и Варна”
до края на 2019 г. с финансовата подкрепа на
италианската организация Otto per Millе. В двата града по проекта организацията предоставя
подкрепа, информиране и консултиране за целевата група и техните близки. Предоставят се
психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ.
Желаещите да се включат в някоя от дейностите могат да се свържат с фондацията на ел. поща: compassion.alz@abv.bg и телефон за град
софия 0889192423 и за Варна 0898674065.
си за сериозна връзка
0890/137007 – вдовица на 69 г./160 см/65 кг, с
добро сърце, къщовница
търси другар за спокойни
старини при него. От Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да е
добра и да не лъже. От Сливенския регион!
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

времето
в сряда се очаква време с облачност, валежи и гръмотевични бури в резултат на студения фронт, който преминава през
страната ни. Поради това температурите ще спаднат до приятните след горещините 17-23 градуса. в четвъртък няма да
има валежи, облачността ще бъде разкъсана, но температурите ще останат в същите граници. в петък не се очаква съществена промяна на времето, в събота отново ще превалява, с временни разкъсвания на облачността, а температурите
леко ще се повишат с градус-два. в неделя ще вали, температурите леко ще спаднат и ще са между 16 и 23 градуса. в понеделник и вторник още малко ще застудее и даже ще се питаме това ли е лятото - минималните температури ще спаднат дори
до 11 градуса. а максималните ще достигат до 17 – твърде нетипично за летния период.

БиоПроГноЗа
През периода е възможно да има известно влошаване на здравето при страдащи от бъбречнокаменна болест. Съществено място в профилактиката и лечението на това заболяване заема ежедневното изпиване поне на 1,5 – 2 литра течности. особено подходящи за целта са чайовете от листа от коприва, бреза и леска, от
стръкове от полски хвощ, от плодове от шипка, от бобови шушулки и пъпешово семе и др. очакваните магнитни бури могат да провокират зачестяване на пристъпите от главоболие при страдащи
от мигрена. от полза в подобни случаи може да бъде неколкократното дневно втриване в ноздрите на по 1 – 2 капки етерично масло
от мента и/или лавандула.
Д-р иван сТоЯНоВ

магнитни бури - 12, 13.VII.

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.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

В периода няма подходящ ден за лунна диета.
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Проблеми

Български

Конфликти

Жертви на родителско насилие
Не едно и две деца са загубили живота си от
ръката на родител през последните 10 години в
България. Последната жертва е 5-годишният Дариeл от Габрово.

Баща хвърли
детето си от мост

Към 6.30 часа в полицията е получен сигнал
за мъж, който се готви
да скочи от мост на околовръстния път на областния град. Към мястото незабавно са насочени екипи на МВР
и Спешна помощ. С
усилията и на психолог мъжът е убеден да
се изтегли от опасното място. Той е задържан. 31-годишният баща е живеел на семейни начала с майката на
детето. Тя е била издирвана, понеже изчезнала от къщи, след като
е била пребита жестоко от мъжа си.

Извергът от Осиково

На 4 февруари 2009 г.
29-годишният Манчо
Панюков закла двамата си синове - 8-годишния Еди и 5-годишния
Иво, след което подпали къщата на своя тъст
в село Осиково. При пожара пострада смъртоносно съпругата му, обгоряха и няколко нейни роднини. Мотивът
на Панюков да извърши зверското престъпление според експертите е бил нежелание-

то му да се раздели с
жена си.

Петър задуши
6-годишния си син

На 12 май 2012 г. жестока трагедия потресе
търновския квартал
"Варуша". В апартамент бе открито телцето на 6-годишния Йордан. В съседната стая с
примка на врата висял
38-годишният му баща
Петър Петров. Оказва
се, че мъжът е посегнал
на собственото си дете
след развод със съпругата си.

отвлечена. Двамата родители, които не живеели заедно, имали противоречия относно отглеждането на детето.
При последната им среща между тях избухнал
скандал, а 33-годишният Николай, криминално проявен за кражби

Николай отвлече
и наръга дъщеря си

На 4 ноември 2014
г. 33-годишният Николай Ценов бе намерен
обесен на балконската врата в апартамент
в столичния кв. "Редута", а в стаята бе открито телцето на 2-годишната му дъщеря с прободни рани. Двата трупа бяха открити от майката на мъжа.
Оказа се, че часове
преди трагедията майката на момиченцето е
потърсила съдействие
от полицията и от "Закрила на детето" за това, че дъщеря й е била

и наркотици, грабнал
2-годишното момиченце и изчезнал.

Военен изби
семейството си

32-годишният сержант Георги Тепавичаров, 29-годишната му
съпруга Николина и
двете им деца - 4-годишният Ангел и 9-годишният Илия, бяха открити мъртви на 21 януари
2013 г. в жилището им
в пловдивския кв. "Кю-

чук Париж". Мъжът го
е направил заради невъзможност да погасява месечни вноски от по
3000 лева към банки.

Благой застреля от
упор дъщеричката си

Телата на 5-годишната Петя, 29-годишната
й майка Йорданка и 35-годишният й баща Благой
Сапунджиев бяха
открити в жилището в пловдивския кв. "Кючук
Париж". Криминалистите установиха, че съпругът е
застрелял първо
жена си в главата,
а после и момиченцето със стар
незаконен пистолет "Валтер". Благой посегнал към
оръжието от ревност.

Затрил дъщеря си
и се обесил

На 4 октомври м.г. в
къщата на 62-годишния
Йонко Петков в новозагорското село Брястово са открити 2 трупа 17-годишната Моника и

баща й, който висял на
въжена примка в гаража наблизо.
За никого в Брястово не било тайна, че
тийнейджърката била
наркоманка и посягала на баща си.

Викторио гръмна
жена си и детето си

На 29 октомври
2018 г. 26-годишният
охранител Викторио
Александров отива в
апартамента на 23-годишната си приятелка Дарина Министерска в столичния
жк "Надежда". Официално поводът е да
види едногодишната им дъщеричка Никол. Малко по-късно
камерите във входа
заснемат как Викторио тича към входната врата с малката
си дъщеричка на ръце. Викторио и Никол са обявени за издирване. Около 23 часа в порутена сграда
зад храсти в района
на Горни Богров полицаи намират детенцето, простреляно в
дясното око, а бащата е само с одраскване по главата.

Директорът на държавната психиатрична
болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова обясни, че да посегнеш на собственото си дете, е маркер за изключително тежка
психопатия с много тежко неразбиране на човешката природа и абсолютно примитивна
емоционалност.

Бой за череши Автобус с ученици
се запали на магистрала

Берачи на череши и местни хора
са се сбили в с. Горна Козница, община Бобов дол, съобщиха от полицията. След получаването на сигнала полицейските екипи са задържали на мястото седем души - трима от
тях от Перник, двама - от Бобов дол,
един от благоевградското село Баня и местен жител. Те са отведени в
ареста на полицията в Бобов дол за
снемане на обяснения.
По време на инцидента са нанесени щети на автомобила на един от
участниците в конфликта от село Ба-

ня, а причинителят им - 52-годишен
мъж от Бобов дол - е оставен в ареста. Няма пострадали при инцидента.
Обстановката в селото е нормализирана.
Служителите изяснили, че причина за сбиването е недоразумение възрастен местен жител решил, че
дете на семейството берачи на черешовия масив го е обидило, и повикал зет си от Перник.
Зетят пристигнал с двама свои
приятели, за да защити възрастния
мъж.

Момиче помете мъж на зебра

Лекарите
в
 МБАЛ-Стара ЗаУ
гора не успяха да
спасят живота на
59-годишен мъж,
който е бил пометен на кръстовище в града от лек
автомобил, управляван от 18-годишно момиче.
На кръстовището на бул. "Цар
Симеон Велики" и
ул. "Армейска" младата водачка не
пропуска пешеходеца и го удря.
Мъжът е транспортиран в болницата с тежки травми и в критично
състояние, като малко по-късно е
починал.
Шофьорката е тествана за употреба на алкохол и наркотични веще-

ства, като резултатите са отрицателни. В сектор "Пътна полиция" при
ОДМВР - Стара Загора е образувано
досъдебно производство.
Един човек е загинал, а 22-ма са
били ранени при 18 катастрофи в
страната за денонощие, съобщи
МВР.

Пламналият на АМ
"Тракия" автобус, който е превозвал деца
от Слънчев бряг до
Крумовград, е минал
технически преглед
преди пътуването. Това каза зам.-кметът на
Крумовград Неждие
Акиф, чието дете също е било сред пътуващите ученици.
Обяснението на шофьора на превозното

средство, който е и
едноличен собственик
на фирмата - Асен Чолаков, било, че възпламеняването се получило, след като двигателят на автобуса блокирал. Междувременно децата вече са се
прибрали и за късмет
- всичките са добре.
Общият брой на децата в превозното средство е бил 31.
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Крими
хроника
Задържаха хероин
за милиони
При рутинна полицейска проверка униформени установяват водач с
неадекватно поведение. При полевия тест
става ясно, че е употребил амфетамини. А последвалата проверка установява тайник с двойно дъно, в което полицията открива 110 пресовки или около 55 кг хероин с чистота около 50%.
Стойността на дрогата е
между 2 и 5 млн. лв. Задържан е 47-годишен водач.
Обвинени в измами
с ТЕЛК
Съдът остави в ареста
четирима души, обвинени, че участват в схема за
издаване на ТЕЛК-решения на здрави лица срещу подкупи. Спецоперацията срещу групата се
проведе на три места в
София.
Трима от задържаните са лекари - двама
председатели на ТЕЛКкомисии и психиатър,
управител на медицински център. Четвъртият
от групата, който играел ролята на посредник,
осигурявал „клиенти”,
които срещу сумата от
1500 лв. до 3000 лв., получавали степен на инвалидност, без дори да
се явят на преглед.
Два удара на МВР
МВР реализира два
удара за по-малко от
денонощие. Служители
на Вътрешна сигурност
в София хванаха полицаи да продават наркотици, а малко по-късно
стана ясно, че техни колеги са задържали с подкуп държавен служител.
Арестуваха
насилник
40-годишен мъж е задържан в Разград, след
като 15-годишният му
син подал сигнал в полицията срещу него. Момчето съобщило, че бащата упражнявал системен физически тормоз
и над другите си деца.
По случая е образувано
досъдебно производство. Според Наказателния кодекс, ако телесната повреда е лека, наказанието е затвор до 1 година или пробация; ако
е средна – от 2 до 10 години; ако е тежка – от 3
до 15 години.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

2

38

Забавни

28

Български

минути

10.VII. - 16.VII.2019 г.

10.VII. - 16.VII.2019 г.

Вицове

28

Български


Семейните психолози съветват:
Когато се забавиш
и се прибереш вкъщи
късно, да кажеш на жена си нещо от типа:
- Днес изглеждаш
страхотно!
А ако се прибираш
на четири крака и не
можеш да повдигнеш
глава, можеш да похвалиш педикюра й. А
ако нямаш сили да говориш - можеш да й
близнеш крака и тихичко да изскимтиш.

При убийство първото нещо, което изяснява полицията, е
алибито на съпруга
на жертвата… Мисля,
че това е всичко, което трябва да се знае за
брака!

Защо, по дяволите,
жената се опитва десет години да промени мъжа до себе си, а
после се жалва, че това не бил мъжът, когото харесвала.

- Как е жена ти в леглото?
- Ми, таман се побира…

Много мъже, влюбвайки се в сладкото дупе, по погрешка се женят за цялата девойка…

Музиката на сватбеното шествие винаги ми напомня марш
преди битка…

Владимиров чакал
дълго жена си. Тя не се
прибирала. Той звъннал на съседа си по телефона:
- Маринов, късно е

сеца, а той - от седем години…

- Какво си се намусил
бе, Иване? - пита го колегата му.
- Голям проблем, вчера ми се роди син - отвърнал колегата му.
И не се радваш?
- Как да се радвам, някой взел, че казал на жената!

- Едно време моята
баба ме учеше да правя
сладко, да плета, а ти на
какво ще научиш своите
внуци?
- Да си правят
селфита…

Отначало е:
- Скъпи, трябва да ми
помогнеш.
А после:
- Не така, ето така
трябва да се направи! Ти
какво, никога ли не
си го правил? Ох,
какво ли
ми трябваше да те карам! Махни
се, сама ще
го направя!

– Скъпа,
взех детето
от градината.
– Чудесно!
Как ще го
кръстим?
Нашето
ходи на

метлата и почва хаотично да мете.

Из мислите на мъжа, когато жена му ходи вкъщи само по бельо:
Първата година – "Искам я!"
След пет години –
"Сигурно ми намеква,
че ме иска."
След десет години –
"Сигурно й е горещо"…

- Гечо, ама съм се
окъпала и парфюм си
сложих…
- Завий се, Минке, да
не настинеш!

Съдейки по броя
шапки на закачалката и
броя обувки под нея аз съм женен за триглава стоножка!

-  Тате, какво да направя? Време ми е…

училище…
– Може ли да сте толкова нетактичен?! Аз ви
казвам, че съпругата ми
е бременна, а вие ме питате от кого?!
– Добре де, защо се

Трябва ли да се оженя?
- Амииии, щом трябва… Намери жена, която мразиш, и й купи къща и кола…

Първа брачна нощ.

вече, а жена ми я няма.
Случайно да е минавала през вас?
- Чакай, сега ще попитам. Кети, ти случайно ли дойде у нас, или
по някаква определена
причина?

Двойка на рецепцията на малък хотел. Администраторът ги пита:
- Женени ли сте?
- Разбира се - казва
дамата. - Аз от пет ме-

ядосвате, мислех, че поне вие знаете…

Събудих се и гледам:
"нещо не е наред", а още
по-лошо - "нещо не е наред" също се е събудила
и ме гледа.

- Измитай се! - крещи жената на съпруга
си, прибрал се в 5 сутринта пиян.
Той трескаво грабва

Съпругът пита младоженката:
- Скъпа, ти имала ли
си други мъже преди
мен?
- Не!
Младоженецът (усмихвайки се загадъчно):
- А аз съм имал…

- Не мислиш ли, че на
9 години ти е малко рано
да четеш Стивън Кинг! каза баща ми и измъкна книгата от ръцете ми.

Смях от сърце
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Оставяйки ме в недоумение с димящата ми пура и чашата ми с вино.

Жена към мъжа си:
- Скъпи, свалих два
килограма.
- А пусна ли водата?

Един мъж отива на
екскурзия в Гърция и
праща на жена си своя
снимка, на която е написал:
- Тук съм в един музей. Снимах се до статуята на Аполон. Аз съм с
късите гащи…

Кутията на Пандора
- Честита Коледа, скъпа!
- Ах, каква красива кутийка! Какво има в нея?
- Не я отваряй!
- Да не я отварям?
- Никога не я отваряй!
- Престани да гово-

риш така с мен! Аз вече
не съм дете.
- Харесва ли ти кутийката или не?
Пандора кимна.
- Тогава не я отваряй.
На другия ден тя отвори кутийката. Вътре
имаше бележка: „Ти вече не си дете. Развеждам
се с теб.“

- Иванке, най-накрая
моят Кольо спря да пие
и да ми изневерява!
- Брей, откога така?
- Утре стават 40 дни!

Когато се жених за
моята четвърта жена, по
време на клетвите щеше да умре от
смях най-добрият ми приятел.

- Ох, Сара
Мойсеевна, толкоз
съм нещастна! Моят стана
вече на петдесет и не му се
занимава вече с мен. А
разликата ни
е 20 години.
- Ах, Рашел,
скъпа, вие изглеждате
много добре
за вашите седемдесет години!


- Приемаш ли тази
жена за своя законна
съпруга, да я обичаш в
радост и мъка, докато
смъртта ви раздели?
- Да!
Служителят я поглежда и се обръща отново към младоженеца:
- Пак ще попитам…

Днес моят ми предложи брак и каза:
- Ще живееш като в
рая!
Чудя се, какво ли ще
рече това! Боса, гола и
само на ябълки?!

– Бабо, може ли да
отида на плаж?
– Може, само че се
облечи хубаво, да не
настинеш…

Скарах се с мъжа си.
Цял ден му мълчах, така
си и легнахме. Кихнах и,
без да искам, го опръсках, той не издържа:
– И с отрова ли се мъчиш да ме умориш?…

- Скъпи, обичаш ли
ме?
- Да!
- А цигарите ще откажеш ли?
- Да!
- А пиенето?
- И него!

- А заплатата си ще
ми даваш ли?
- Да!
- Няма да ходиш по
чуждо?
- Няма!
- А живота си би ли
дал за мен?
- Разбира се! За какво
ми е такъв живот?!

- Тате, какво е "преуспял мъж"?
- Миии, как да го
обясня… Това, синко,
е човек, който изкарва
повече, отколкото харчи жена му…

Баща задава гатанки
на дъщеричката си.
- Какво е "дзъндзън… мяу-мяу?"
- Това е трамвай, който е премазал котка!
- Вярно! А какво е
"дзън-дзън… джавджав?"
- Това е трамвай, премазал куче!
- Не! Това е майка ти,
върнала се от работа!

Аз му казвам, че не
му изневерявам, пък
той клати рога и ми вика:
- Не е вярно!

Съпругата, сине, е
принцеса, която постепенно се превръща в
жаба…
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Години, години
Безспирно си летят годините
с познати хора, случки, схеми.
Отмина времето на сините,
когато правеха се на бохеми !

И нищо ново в политиката,
нещата сякаш се повтарят …
Някои забравили мотиката,
път чрез властта си проправят.
В живота ни всичко е преходно,
политици, живот - кръговрат.
Народът живее недоходно,
а те си правят и пари, и врат!
Иван ВУНЧЕВ

Изречения

Към насладите на живота винаги се намира златна врата.
Нищо по-добре не води до откровеност,
колкото няколко чаши вино.
Няма щастие, безкрайно като небето.
Измислените обвинения са провокация.
Всичко загубено може да се върне отново,
но не и времето.
Борис АНАНИЕВ

авярно и вие като мен често мислите каква магия е животът ни. Все
нещо става наоколо,
такова едно, магическо. Като че ли съм
заек, мисля си понякога, който факирът
току-що е извадил от
цилиндъра си на манежа в цирка. Да, тъкмо изваден оттам, а не
роден от някоя мама зайка в клетката.
Мижа срещу светлините на прожекторите, чувам как някаква публика ръкопляска и макар да съм заек, знам какво означават ръкоплясканията,
знам, че това са аплодисменти, и знам също, че те не са отправени към мен, а към
онзи, дето ме измъква
от цилиндъра. След
това ме отнасят някъде и ако не забравят, дават ми морковче. Странно, че тъкмо
на мен ми дават морковче, а не на магьосника. Или ако дават на
мен морковче, на него пък какво ли му дават? Но това са разни
заешки мисли и те ми
идват само понякога.
За магиите обаче въобще, а не за цирковите само, нека помислим
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– как се делят на черна
магия или бяла, всъщност не знам, не съм чувал да има бяла магия, а
за разваляне на черна
магия наистина съм чувал. Някои опитни врач-

само от време на време
ни вадят на светло - под
прожекторите, по време на представление, та
да се увери светът, че
съществуваме. В магическото настояще пъл-

ки го умеели това, така
се говори, аз не ги познавам лично.
В нашия магически
живот често става така –
обещават ни светло бъдеще. Това едни. Други
ни обещават светло минало. Трети ни обещават и едното, и другото. Ние обаче живеем в
магическото настояще –
като зайци в цилиндър и

ното щастие ще настъпи, когато за всеки има
морковче, та да си хрупка на воля, а не понякога да се забравя да му
се даде. На заека. Морковчето. Понякога се
случва и поради липсата на морковче магията
да престане да съществува или да се превърне в нещо друго, да се
превърне в обратното, а

Животът,
тази магия...

кое е обратното на магията? Може би действителността?...
Но как да не е пълна магия животът ни,
когато на сумати хора кръвното налягане
е по-високо от месечния доход?
Как да не е пълна магия животът ни, когато
получаваме повече, отколкото заслужаваме с
работата си, а харчим
повече, отколкото получаваме?... Кръговрат
някакъв, който по-никакъв начин не може
да се определи, да се
обясни и да се опише,
та да остане опитът ни
за бъдещите поколения.
Често питаме фокусника, който ни вади от
цилиндъра, но той не
ни отговаря, мълчи загадъчно и поглажда
брадичката си.
Ето част от размишленията, които нахлуват в празното пространство между ушите
в почивните дни. Защото когато човек
не работи, започва да
мисли. Та и аз така...
Замислих се внезапно,
колкото да се сетя за
кой ли път, че животът
е една непрекъсната
магия и нищо повече.
Божидар ТОМОВ

15 лъжи, които си казвал като дете

1. Не съм го счупил, то така
си беше.
2. Не са ме изпитвали днес.
3. Не пуша цигари, тия в джоба ми са на един съученик.
4. Чичо ми е полицай.
5. На село си имам гадже.
6. Със Силвето решаваме задачи по математика, ще остана
да спя у тях.

7. Нещо ме боли главата и
май вдигам температура, а и
целият съм се схванал. Май е
по-добре утре да не ходя на
училище.
8. Учил съм го, госпожо, и го
знам, ама точно сега нещо се
притесних и не мога да се сетя.
9. Дай 50 стотинки, утре ти ги
връщам!

10. Всичко си изядох, бабо.
11. Цял ден учих.
12. Днес ще си подредя стаята.
13. Тази игра я превъртам за
един ден.
14. Не знам кой е изял шоколадовите бонбони. Не съм аз.
15. Не съм го удрял. Както си
играхме, и той изведнъж започна да реве.

Що така? Ами така!

Афоризми
 Мислеше се за троянски кон, но си беше
истинско магаре.
 На път за работа
участваше в задръствания и така се превърна
в задръстеняк.
 По принцип рекламират застоялата стока
– така е и с политиците.

 Когато атовете се
сритат, най-често страдат магаретата.
 След гореща свада
с началството най-често ти изстива мястото.
 Най-доброто средство за прикриване на глупостта е образованието.
Д. КАНДЕВ, Варна

 Според статистиката женените мъже живеят по-дълго. Но не по-добре…
 Какво е длъжен да направи истинският джентълмен след романтична вечеря?
Отговор: Да помогне на дамата да пресметне
погълнатите калории.
 Мъжете също са способни да изпитват чувства. Например - чувство на глад.
 Мъжът ревнува тази, с която е в момента.
Жената ревнува този, с когото е в момента, този, с когото е била някога, този, с когото е имало
вероятност да бъде някога, този, за когото има
някакви планове, и даже този, когото самата тя
е отсвирила.
 Нито една интересна история не започва с
думите: “Събрахме се с приятели на по айрян и
баничка.”
 Как се различава бик от крава? Бика, като го
доиш, се усмихва...
 Най-влиятелният човек е този, който успее
да убеди баба си, че не е гладен.
 Какво е смелост? Да тичаш по релсите срещу влака и да викаш: "Дръпни се, ще те блъсна".
 Непреодолима потребност при мъжа - да огледа дупето на цветарката, докато тя опакова букета за любимото му момиче...
 99% от хората, измили съдовете, обръщайки се към печката, си мислят: "Мамка му, забравих да измия тенджерата."
 Винаги ми е било чудно "Да си жив и здрав,
на патерица!" проклятие ли е, пожелание ли е?

ЕПИГРАМИ

ТЯХНОТО НЕ СЕ ГУБИ

Според своя неписан наръчник
ученици на Слона и Крушата
компенсират с мокри поръчки
щети, причинени от сушата.

ПИСАНО НИ Е...

Отново се развихрят лични драми!
В тоз век такава ни е орисията:
при повече от сто телепрограми
да гледаме на ближния в чинията.

ЗАЩО НЕ СПИРАМЕ

Трудно е да се лиши от живот
надеждата на населението,
че след пиянството на един народ
ще дойде и освобождението.
Любомир МЕТОДИЕВ
Страницата подготви Иван ВАСЕВ

