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на стр. 12

селата
изчезват

Общо 571 села в страната
са без население или с едноцифрен брой жители, показва
ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
справка за броя на жителите по
ИЗЛИЗА
В
СРЯД А
селища към 31 декември 2017 г.
У нас има общо
5256 населени месакад. александър БаЛканСки:
та, от които градовете са 257, селата 4997, а два са манастирите със статут на населено място - Клисурският и Рилският. От всички 4997 села в
България 571 са без население или
- академик Балкански, какво е цирковото изкуство за вас бизнес, хоби или това, което облагородява вашите дух, разум, мироглед и чувства?
- Ще отговоря с мисълта на Фредерико Фелини: „Циркът е едно
изключително трудно и
зрелищно изкуство, но
то е и културата на зрителския опит на нашата
нация.”
на стр. 22
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

Öèðêîâîòî èçêóñòâî
ìè äàâà ñèëè

През 2012 г. Франсис Фукуяма, гуруто на нашенските и на всички източноевропейски „демократи“, наложили неолибералната държава
през 90-те години, се оплака, че китайската система „може да взема бързо големи, сложни икономически решения, сравнена с агонизиращата политическа парализа, овладяла САЩ и Европа през последните години“. Какво се оказа?

на стр. 4

на стр. 3

Недостижим

Предизвестена Коя система е
мизерия по-ефективна?
Таванът на пенсиите, който бе въведен през 2000 г., пада от 1 юли догодина. И 2000 души вече ще вземат неограничен размер на
пенсията.
на стр. 2

с едноцифрен брой жители, или с
5 повече в сравнение с предходната 2016 г.

А

постоле, твоята лавинна
духовна енер-

18 юли - 181 г. от рождението на Васил ЛеВСки

гия е
помитала
страховете и
колебанията,
когато си
създавал революционни комитети.
Обичта ти
към България е
стопляла измъчените души на хората и е пораждала
доверие. Смелостта

и хладнокръвието
са удивлявали твоите съмишленици
и са респектирали
турските потери.
Проявяваните от
теб издръжливост,
самовзискателност
и себераздаване пораждат изумление и
възхищение и са станали пословични.
Съзнавал си своята лидерска роля, но
никога не си злоупотребявал с нея и не
си търсил лична изгода. Бил си състрадателен и съпричастен с неволите и мъките на всички българи.

на стр. 11

Хвалби всеки трети - с неплатени сметки
ПоЗиЦия

Премиерът се отчете пред празна зала в Страсбург за
„изключително доброто” домакинство на евросъюза. направи същото и пред „безделниците”, както той чат-пат
нарича нашите депутати. едновременно с това в публичното пространство се натрапва внушението, че 81 на сто
от българите дават положителна оценка на последните
шест месеца, в които се потрошиха маса народни пари за
издигане авторитета на ГерБ и рейтинга на самия Борисов.
ако въпросната цифра е от изследване на социологическата агенция, бивша собственост на сегашната секретарка
на кабинета на министър-председателя, то със сигурност
тя е тенденциозна и фалшива. Защото ползата от цялата
дандания за обикновените хора в многострадалната родина е никаква. не бяха изпълнени поетите ангажименти да
осигурим по време на ротационното ръководство на европейския съюз сигурност, солидарност, обединение и социална справедливост.
не е вярно и твърдението, че за Брюксел сме отличници.
ако шестицата ни е писана от Юнкер в нетрезво състояние,
може и да е така. но както твърди евродепутатът Георги Пирински, образът на България съвсем не е положителен!
колегите му изразяват безпокойство за „ширещата се корупция, неовладяната престъпност и неефективността на
държавните институции”.
Хвалбите са приоритет на управниците. а ние, пенсионерите, с поредното увеличение от 1,9% на годишна база и
след домакинството на еС оставаме най-бедните в „проспериращия” съюз, както си бяхме и преди това.

„П”

Борчовете на българина се удвоиха през последните години. През 2017 г. средният дълг на
човек у нас е бил над 900 лева. За сравнение
на лв.
стр.Това
3
през 2015 г. сумата е била около 450
сочат данните на Евростат.
на стр. 3

ÈËÈÍÄÅÍ
20 юли
Българите тачат
св. илия като господар на небесните природни стихии - гра-

Øедüоâрèте íа
Êолüо Ôè÷ето
Възрожденският архитект и строител Никола
иванов Фичев (кольо
Фичето) е останал в ис-

торията ни като уважаван и обичан българин,
на чийто талант се възхищаваме и до ден днешен.

на стр. 30

душките, гръмотевиците и светкавиците. Хората
го почитат, като
правят
курбан.
Във всеки дом по
традиция се коли
най-старият петел.

2

2

Законът
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Пенсиите

отГоВаря аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФийСка аДВокатСка коЛеГия

Придобиване на наследствен имот
Нашата читателка
Николина Михова от
с. зидарово, общ. созопол, отново ни пише:
”Имаме 34 дка земя, един
парцел от баба ми. Тя
имаше 6 деца наследници. Те измряха и ние, внуците й, бяхме 18 човека.
От тях сме живи 5. Правнуците й са вече много и не зная кой къде е.
Има и в чужбина. По
какъв начин ние можем да си вземем дела? Моля да ми обясните.”
Въпросите, които
повдига читателката ни,
касаят много наследници на имоти, притежавани от техните прародители. Както личи и
от писмото, след повече от двадесет години,
откакто е възстановена
собствеността на земята в стари реални граници, нещата, свързани
с подялбата, са станали
още по-сложни.
Обикновено два са
начините да се поделят имотите. Първият,
най-лесен и достъпен
способ е доброволната
делба. Самият израз показва, че наследниците
лично или чрез упълномощени лица трябва
да се съберат и да стигнат до споразумение по
отношение на това как
да си поделят земите,
оставени им от техните бащи, деди и прадеОт стр. 1
А дори депутати и бивши социални министри
отлагаха с години пенсионирането си, за да вземат пенсия без таван.
Новината обаче е
тъжна. Първо, таванът
не пада за всички. За хората, които са се пенсионирали до края на тази
година, таванът само се
увеличава и ще е 40% от
максималния осигурителен доход, т.е. вместо 910 лв. ще е 1040 лв.
на месец. Второ, макар и
без таван, максималните
пенсии трудно ще надхвърлят 1100 лв. Т.е. найголямата пенсия ще е помалка от средната заплата в момента. А златното
сечение, обявено от вицепремиера и социален
министър Ивайло Калфин, когато във второто правителство на Бойко Борисов прокарваше
вдигането на възрастта, е пенсията да е равна на 80% от заплатата.
Това е така нареченият
коефициент на заместване на дохода. В момента
средната пенсия спрямо
средната заплата трудно
замества и 40% и това съотношение ще продължи да става все по-лошо
за пенсионерите, дока-

ди. Оформят се съответните дялове в зависимост от степента на
родството и в съответствие със законите. Изготвя се договор за

д о броволна
делба, който всички наследници подписват, и
получават реален дял
от земята. Този договор
се вписва в службата по
вписванията по местонахождението на имота. В случая на г-жа Михова това е почти невъзможно, тъй като наследниците са твърде
голям брой и са пръснати по света. Тук обаче
може някой от тях, който се интересува от наследствените имоти, да
предприеме съответните действия за продажбата им, като предварително съгласува
действията с всички останали. Това е труден и
скъп процес, тъй като,
за да се стигне до про-

дажбата, наследниците
трябва да подготвят куп
документи – удостоверение за наследници,
скици на имотите, пълномощни. При
евентуал-

на
продажба получените пари ще се разпределят съгласно степента на родството.
Труден е също и другият начин на подялба.
Това е съдебната делба. Той също носи разходи, понякога повече
от стойността на имотите, предмет на делбата.
Отново е свързан с издирване на наследниците, с тяхното призоваване и т.н.
В случаи като този
на Николина Михова
аз бих препоръчал някой от наследниците,
които са по-действени
и находчиви, да ползват
имотите, като ги отдават под наем, под аренда и получените приходи да разпределят меж-

ду тези, които се интересуват от тях. Искам
да отбележа, че твърде късно сте се поинтересували за тези имоти. След толкова години трудностите са огромни и скъпи, за да се
стигне до реалната подялба.
Накрая ще посоча, че на страниците на вестника не бихме могли да разгледаме случая в неговата конкретика, тъй
като не разполагаме с
никаква информация.
Ако някой от наследниците или група от
тях подемат инициативата, следва да наемат адвокат и след като се снабдят с необходимите документи, той
ще им посочи как найлесно би могло да се
стигне до подялба на
съсобствеността на общия имот, възникнала
на базата на наследяването. Разноските по
случая се поемат в зависимост от дяловете,
които имат наследниците. Това е трябвало
да се стори в годините
непосредствено след
възстановяване на собствеността на земята.
Може и сега, но е много ангажиращо и скъпо. Трябва добре да се
прецени дали е изгодно и как е най-добре
да се ползват имотите.

Предизвестена мизерия
то всички бъдат поравно
бедни.
Пенсиите остават мизерни, макар и без таван,
и ще стават все по-мизерни. Защото в последните
10 години осигурителната
система бе тотално объркана по искане на бизнеса, за да плаща по-малки
осигуровки.
За да има ефект от падането на тавана, е нужно
само едно действие, а то
е максималният осигурителен доход да се върне
в съотношение 1:10 спрямо минималната работна
заплата. Т.е. не както е в
момента – да е 2600 лв., а
да е 5100 лв. Тогава таванът на пенсиите, ограничен дори на 35%, щеше да
е 1785 лв. Неограничените
от таван пенсии също щяха да са доста по-големи от
прогнозираните в момента 1100 лв. И от падането на
тавана щеше да има смисъл. Вместо това до 2021 г.
най-големите пенсии ще са
с около 400 лв. по-ниски
от средната заплата. И само с толкова по-високи от
минималната работна заплата.
При увеличение на мак-

сималния осигурителен
доход до 5100 лв. срещу
дадени от бизнеса 400 лв.
допълнителни пенсионни осигуровки на месец
за най-високо платените
служители високоплатените пенсионери щяха да

телството на ГЕРБ наруши пропорциите между
доходите на пенсионерите и на работещите. През
2007 г. при минимална заплата от 220 лв., минимална пенсия от 102 лв., максимален осигурителен

получават около 700 лв. отгоре на месец.
Тези 400 лв. допълнителни осигуровки обаче означават и допълнителен приход за осигурителния бюджет, от който да
се изплащат тези по-високи пенсии.
Задържайки максималния осигурителен доход
от 2009 г. насам, прави-

доход от 2000 лв. и таван
на пенсиите 700 лв. съотношението между годишния доход от заплата и този от пенсия е бил
1:2 в полза на заплатата,
т.е. средно пенсионерите
са получавали половината от дохода на работещите. През 2017 г. годишният доход от заплата е вече
близо 3 пъти по-голям от

18.VII. - 24.VII.2018 г.

Ïåíñèÿ çà ðîäèòåëèòå
íà çàãèíàëèòå
çàä ãðàíèöà âîåííîñëóæåùè

Родителите на загиналите в задгранична
мисия и операция вече ще получават наследствена пенсия. Това решиха окончателно депутатите с приемането на второ четене
на изменения в Кодекса
за социално осигуряване. Досега на това имаха право само родителите на хора, починали по време на наборна военна служба.
Промените предвиждат още и родителите на военнослужещите, загинали при задгранични мисии преди

влизането в сила на тези промени, също да
имат право на наследствена пенсия. Те ще
имат право на това от
датата на подаване на
заявлението, като ще
получат в пълен размер личната си пенсия
и наследствената за военна инвалидност.
И родителите на курсантите и школниците,
които не са отслужили военната си служба,
но са загинали по време на обучението, също ще могат да получат
право на наследствена
пенсия.

Винаги ще има още
една възможност

"Лудост е
да мразиш
всички рози,
защото си се
убол на една
от тях, да изоставиш всички мечти, защото една от
тях не се е реализирала, да се откажеш от всички опити, защото един се е провалил. Лудост е
да осъдиш всички приятелства, защото едно те е
предало, да не вярваш в никаква любов само защото една ти е била невярна, да изхвърлиш всички възможности да бъдеш щастлив само защото
нещо не се е случило както трябва.
Винаги ще има още една възможност, една нова сила. След всеки край има ново начало."
„Малкият принц”, антоан дьо сент-Екзюпери
този от пенсия и това съотношение ще продължи да нараства, защото в
бюджетната прогноза до
2021 г. не се предвижда
максималният осигурителен доход да се върне
в нормалната си пропорция спрямо минималната заплата. Освен всичко друго въведеното
още от първото правителство на Борисов натискане на максималния
осигурителен доход тотално обезсмисля осигуряването в НОИ на реални доходи. В момента съотношението между минималната и максималната пенсия е около 4,5
пъти. Идеалното е минималната пенсия да е 10
пъти по-малка от максималната. Тогава хората с
доходи имат стимул да
правят вноски на реално получените пари, а не
да кръшкат, като търсят
различни варианти.
Допълнителното сближаване между минималната заплата и максималния осигурителен доход
реално намалява индивидуалния коефициент
на хората с големи заплати. При изчисляване на

пенсията за всяка година се прави изчисление
дали осигуровките им са
по-големи или по-малки от средния осигурителен доход. Колкото поголям е този индивидуален коефициент, толкова
по-голяма пенсия се получава, което реално отразява приноса на всеки
човек към осигурителната система. Но ако минималната заплата е десет
пъти по-малка от минималния осигурителен доход. В момента обаче съотношението е 5 пъти, а
до края на мандата при
предвиждане за 650 лв.
минимална заплата ще
стане вече 4 пъти. Т.е. ножицата на осигуровките
и съответно размерът на
пенсиите ще е прекалено
малка, за да си заслужава
честното отношение към
осигурителната система.
Вместо това е далеч посмислено осигуровките
да се внасят върху възможно най-ниския доход,
а останалите средства да
се инвестират примерно
в имоти, които биха носили прилична рента след
пенсиониране.
Виктор иВаНОВ

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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проблеми

Вíåñîõà ïðîåêòîçàêîíà заплатите – само КРАТКИ
за оцеляване
çà ëè÷íàòà ïîìîù
ВЕСТИ

Омбудсманът Мая Манолова и майки на деца
с увреждания внесоха в
парламента проектозакона за личната помощ. Манолова определи този
закон като първа
стъпка за реформа в системата.
"Този закон,
ако бъде приложен на практика, ще отвори
една врата, образно казано, пред
хората с увреждания да
се реализират, да са полезни за себе си, за своите семейства и най-вече за българското общество, да изведе хората с увреждания
навън в обществото и да
ги направи реално, практически важни и ценни за

всички нас, като даде възможност да се развие техния потенциал", заяви омбудсманът.
По думите на
Мано-

л о ва до 31 юли
депутатите спокойно могат да се справят с приемането на Закона за личната
помощ, без да правят компромиси с качеството му.
"Ако се заемат незабавно с проекта, който наис-

тина е много добър, обсъждането и приемането
ще им отнеме време, съизмеримо с оставащото
до края на пленарната сесия. Улеснили сме максимално депутатите. Много
се надявам да чуят гласа
на народа, за който говорят непрекъснато, и в бързи темпове да пристъпят
към обсъждането и приемането на този Закон за
личната помощ", коментира омбудсманът.
Мая Манолова разкритикува представителите
на организации, които са
били най-активни в своите нападки и персонални
критики, а не са намерили
време да се включат в публичното обсъждане.
Майките, които подкрепят законопроекта на омбудсмана, се надяват, че и
политиците ще ги чуят.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров
прогнозира, че до четири години заплатите
в България ще станат 60 процента от средноевропейските.
Над 400 000 българи работят за минимална заплата, изчисли КНСБ. Това ще се случи,
ако възнагражденията продължат да растат
със сегашните темпове. 75% от българите живеят с доход, по-нисък от стойността на издръжката на живот.
По думите на Пламен Димитров тези 60
процента и малко отгоре са психологическата граница, която кара един европеец да се
чувства част от общността, а не в положение,
в което му се иска да избяга от страната, в
която живее.
Получаваме източни заплати, а плащаме западни цени. Десетилетие е нужно минималните работни заплати в Източна Европа да стигнат тези в старите страни членки. Минималните възнаграждения в Източна Европа растат през последните години с високи темпове, но все още парите са близки до тези, необходими само за оцеляване.

Чума плъзна мръсен въздух
по овце и кози

Около 400 овце и кози са евтанизирани в царевското село Кости. Причината
е чума по дребните преживни животни.
Огнище на заболяването беше открито в съседната област Ямбол.
Евтанизирани са животните от две поголеми стада и 3-4 по-малки стопанства,
въпреки че са открити положителни проби само в едно от тях, уточни директорът
на Областната структура на Агенцията по
безопасност на храните д-р Георги Митев. "При такова заболяване всички животни - болни, здрави - в селото трябва
да бъдат евтаназирани, даже на трикилометровата зона", обясни той.
29-годишният Венко Георгиев от село
Кости, който е гледал стадо от 236 овце,
заяви, че смята да се откаже от животновъдството. По думите му след избиването на животните Странджа ще загине.
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Общият брой на селата
с едноцифрен брой жители е 409, а 162 са населените места, в които няма
нито един постоянен обитател. Селата без население се увеличават с 5 в
сравнение с 2016 г.
С един жител в страната са 71 села. По двама
души има в 61 населени
места, а по трима - в 49
села. 48 населени места
в България са с по четирима жители. С по пет души постоянно население
са 47 села, а с по шестима жители - 40 села. Общо
27 села имат по седем жители, други 35 са с по осем обитатели, а 31 села са
с девет души население.
Селата без население
са разположени в 11 области на страната, а тези
с едноцифрен брой жители са пръснати в 22 области. Справката в регистъра показва, че най-много села без жители (61)
и най-много с едноцифрен брой на населението
(112) има в Габровска област - общо 173. В Габровска област има общо 349
населени места, което оз-

18 000 души в България умират всяка
година в резултат на експозиция на фини
прахови частици. По данни на Министерството на здравеопазването (МЗ) в световен мащаб над 4 млн. души годишно са
подложени на летален изход вследствие
на замърсения въздух.
Карциномът на белия дроб е заболяването, което е пряко свързано със замърсяването на въздуха. По данни на МЗ досега
при 2/3 от пациентите се диагностицират
в 3-ти и 4-ти стадий, което предопределя
много малък процент преживяемост до 5
години. Тази локализация на рака е характерна най-вече за възрастта 55–74 години.
Оказва се, че фините прахови частици
имат отношение не само към заболяванията на дишането, като например хроничната обструктивна белодробна болест, но
и към сърдечносъдовите заболявания, диабета от тип 2 и инсулта.

По информация на Евростат България
е на 3-то място в Европейския съюз по
ръст на въглероден диоксид за 2017 г. в
сравнение с 2016 г. и сме след Малта и Естония. Най-големите замърсители в Европа са Германия, Великобритания, Италия
и Франция.
В плана на България за повишаване качеството на атмосферния въздух се предвижда затягане на контрола върху изгорелите газове на ниво годишни технически
прегледи, като данните се вкарват автоматично от измерителните уреди, а не ръчно,
както се практикува сега.
Очаква се до 2021 г., след удължаване на споразумението по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, България да получи безвъзмездно 30,5 млн. лв. за проекти, свързани
с опазване на околната среда и чистотата
на въздуха.

селата изчезват всеки трети - с

неплатени сметки

начава, че почти половината от тях са или необитаеми, или с едноцифрен
брой на жителите.
След Габровска област
се нарежда област Велико Търново (общо 336 населени места) с 58 села
без постоянно население
и 85 села с едноцифрен
брой на обитателите. В
двете области са повече
от половината от селата
в разглежданата група. В
област Кърджали има 11
села без жители и 25 с
едноцифрен брой население. В Смолянска област
има 8 села без население
и 32 села с едноцифрен
брой на населението. Седем населени места в област Хасково са без нито

един жител, а други 20 с
едноцифрен брой на жителите.
В областите Стара Загора и София са разположени по четири села
без население и съответно 7 и 25 населени места с едноцифрен брой на
жителите си. Три села в
Кюстендилска област нямат нито един жител, а
други 25 са с население
под 10 души. В Благоевградска, Бургаска и Търговищка област са разположени по две села без
жители и съответно 19,
2 и 11 населени места с
едноцифрен брой на населението.
В 1734 населени места
жителите са под 100 души.
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Според тях единствено гърците изпитват
по-големи затруднения от нас при погасяването на задълженията си.
Към края на миналата година всеки трети
българин е имал неплатени сметки - просрочена ипотека, наем, ток, парно, лизинг и
други. В южната ни съседка "на червено" са
били 48% от хората.
На трето и четвърто място са Кипър и Хърватия с по 26% кредитополучатели със забавени плащания по заеми.
През миналата година 1,8 млн. души са били в графа кредитополучатели. Забавените
и необслужвани плащания в края на 2017 г.
са били както следва: по потребителски заеми - над 800 млн. лв., а по ипотеки - близо 1 млрд. лв.
Бързите кредити са основен двигател за
трупане на нови задължения и за лавинообразното затъване на потребителите. За
съжаление тази тенденция ще продължи и
през тази година, сочат прогнозите на Комитета за защита на потребителите. Причината за това е максимално улесненият достъп за гражданите, желаещи да получат пари назаем, чрез изключително агресивна реклама и готовността на кредитните институции да отпускат средства на лица с лоша
кредитна история.

Променят
центъра на Видин

Започна реконструкцията на централната
градска част на Видин.
Лентата за завършване на реконструкцията
трябва да бъде прерязана на 1 август 2019 г.
Стойността на проекта
е 11,9 млн. лв. Общината
плаща само 554 000 лв.

Изнесени
приемни

Омбудсманът на община Благоевград Валентин Василев е изготвил график за изнесени приемни във всички благоевградски села.

Стипендии за
даровити деца

Стипендии или еднократно финансово подпомагане ще получават
учениците от държавни, общински и частни
училища, които са класирани на първо, второ
или трето място на национални или международни конкурси, състезания или олимпиади.

Търсят инвеститор
за Белене

Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката
Теменужка Петкова да
възобнови действията
по търсене на възможности за изграждане на
АЕЦ „Белене”.

Á È Ñ Å ÐÈ
Относно свободата
на словото няма никакво значение на кое
място сме в някаква
класация на някаква
организация. В собственото си сърце ние
сме на ниско място.
Петър ПУНЧЕВ,
журналист
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Турция погреба
парламентаризма
На 9 юли Реджеп
Ердоган положи клетва пред 600-те депутати в турския Меджлис като първия държавен глава на страната с изпълнителна
власт. На церемонията по встъпването му
в длъжност присъстваха 22-ма президенти, между които и българският Румен Радев,
единствен от страна
- членка на Европейския съюз, и 17 премиери.
За първи път турски президент ще има
толкова широки правомощия, колкото не
е имал нито един лидер с изключение на
Кемал Ататюрк.
Новата система на
управление е наречена „президентска
правителствена система”, а от опозицията – „еднолично управление”. С президентски указ номер 1 Ердоган вече ще съвместява функциите на държавен глава, на правителствен ръководител и на лидер на уп-

ширен състав от 550
на 600 народни представители, той е с намалени правомощия.
Депутатите вече няма
да могат да искат вот
на доверие на министрите.
Президентските и
парламентарните избори ще се провеждат
едновременно на всеки пет години. Управляващият вече 15 години Ердоган ще може
да заема поста до 2028
г. и така да сбъдне своята мечта – да бъде
президент през 2023
г., когато Република
Турция чества своята
100-годишнина.
В сегашния кабинет
само трима министри запазват постовете
си – Мевлют Чавушоглу като министър на
външните работи, Сюлейман Сойлу като министър на вътрешните
работи и правосъдният министър Абдулхамит Гюл. Досегашният
началник на генералния щаб Хулуси Акар
е новият министър на
отбраната.

равляващата партия.
Премиерският пост се
премахва, а заемалият
го досега Бинали Йълдъръм става председател на парламента.
Президентът назначи и министрите, които от 23 вече са 16. 13
от 15-те съдии във Върховния съд също ще
бъдат посочени от него. Ще може да назначава и уволнява прокурори. Става и върховен главнокомандващ.
Под негово ръководство са разузнавателните служби и дирекцията по религиозни
въпроси. За пръв път
Турция ще има и вицепрезидент. Ердоган
назначи за свой единствен заместник Фуат
Октай – инженер по
образование, специализирал в САЩ. Той
бе съветник в канцеларията на премиера
– пост, който бе премахнат с промените в
конституцията.
Колкото до парламента – макар и с раз-

Прави впечатление,
че Ердоган повери найважното министерство
– на финансите, и съкровищницата на своя
зет Берат Албайрак, досегашен министър на
енергетиката и природните ресурси.
Интересен е въпросът как ще се развиват
в бъдеще отношенията между Турция и Европейския съюз. През
1999 г. Турция подаде официална молба
за пълноправно членство в ЕС. През изминалите досега години
не бе постигнат напредък. Нещо повече, след
обявяването на извънредното положение в
Турция преди две години преговорите бяха замразени. В същото време и отношенията на Турция със САЩ
се намират в крайно
трудна фаза.
На практика в днешна Турция се отменя
цялата досегашна система на управление.
Цветан ИЛИЕВ

Български
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Лидерите на еднопартийната държава, управлявана от 90-милионна комунистическа партия, вземат по-рационални икономически решения от лидерите на неолибералната демокрация
в САЩ, които даваха наставления на политиците
ни, извършващи преход
към капитализъм, каква
държава да изградят. Е,
изградиха я – по-нерационална и по-неефективна
от управляваната от комунистическа партия, както
се жалва и вайка горкият
Франсис Фукуяма, пишейки пет години по-късно в
януарския брой на списание „Проспект“ от 2017 г.,
че „Америка е провалена
държава“. Е, ако гуруто на
американската демокрация казва, че световната
хегемонна сила е провалена държава, а еднопартийна държава с комунистическа партия взема порационални икономически решения, какво да кажем ние с нашата периферна, разрушена и разграбена българска капиталистическа неолиберална държава, създадена с крясъци „кой не скача, е червен“?
Демократите ликвидираха

подредената
ни държава

дрънкайки лъжи, че имало голяма бюрокрация,
която трябвало да бъде
намалена и така парите
за нея щели да отидат у
хората, щели сме да живеем в едно по-справедливо общество, изобщо в
„демократичния“ рай на
земята.
По статистически данни през 1985 г., когато Горбачов реши да ни
„преустройва“, вдигна
мерника на Живков и организира свалянето му
четири години след това,
в отрасъл “Управление” в
България са работели 54
123 души, или 1,4 на сто
от общия брой на населението. Този отрасъл обаче по това време включва
огромно количество стопански ръководители на
различни равнища и близо три четвърти от управленските кадри са заети
в тази област. Какво става
след прехода към неолиберален периферен капитализъм и разрушаване
на “бюрократичния” държавен социализъм? През
2003 г., когато преобладаващата част от предходната собственост вече е
частна и се ръководи от
частния бизнес, според
доклад за състоянието на
администрацията общата
щатна численост на персонала в държавната администрация е 81 062, от
които в централната администрация – 61 372, в
териториалната администрация (областна и общинска) – 19 690 души.
При това неефективността и корумпираността на

Общество

тези хора са неизмеримо по-високи. Непрекъснато гърмят скандали за
роднинско-баджанашки
назначения и некадърни
„калинки“.
Този

процес на
неолиберална
бюрократизация

при която нямаш пред
ходната държавна собственост, която се управлява чрез нея, и имаш
степен на приватизация
на всичко, по-голяма от
всякога в 1300-годишната ни история, продължава обаче с бързи темпове и след това. За последното десетилетие
българското население
намаля с половин милион, но централната администрация се увеличи
с 20 000 души и според
НСИ в сектора „Държавно управление“ през декември 2017 г. в централната администрация работят 98 229 човека, а в
териториалната администрация – 41 751, или общо около 140 000 чове-

Ако направим само найгруба сметка и умножим
тези цифри за целия период на прехода към капитализъм, от страната
са заграбени 52 милиарда евро с неолиберални
лозунги за свободен пазар. Отделно заграбеният човешки капитал от капитализма в Западна Европа и САЩ за времето
на прехода към капитализъм според Асоциацията
за индустриален капитал
е за 25 милиарда лева или
за около 12,5 милиарда
евро. Общо само по този начин от нас са задигнали 64,5 милиарда евро,
или 129 милиарда лева. А
нашите политици възторжено повтарят колко са
щастливи от консумацията на „европейски ценности“. Все едно някой на
улицата го ограбят, свалят му и му вземат даже
и гащите, а той възторжено повтаря „щастлив
съм, щастлив съм“. Такава
е ситуацията в една безпомощна държава, в която от три десетилетия в
грамадни размери се раз-

Коя система е
по-ефективна?
ка. Голяма част от тях са
с компютри, а не с химикалки и писалки, инвентарни книги и книжна документация както при социализма. И въпреки това са много повече. Ефективността на тази администрация е много пониска, компетентността
и опитът й – неизмеримо по-слаби, независимо
от по-голямата й техническа въоръженост. Затова и тя е много по-податлива на административни патологии. Това пряко е свързано не само с
начина на назначаване,
но и с липсата на длъжностна сигурност поради
непрекъснатите политически чистки, с недобре
гарантираните възможности за административно развитие, недостатъчното поощряване на административна лоялност
и спазване на законите,
недоброто заплащане,
наличието на различни
предпоставки за неправомерна дейност.
Така имаме един неолиберален капитализъм,
който заграби от 9 милиона българи цялата тяхна собственост и я даде
на наши и чужди капиталисти, дерегулира огромни територии и това
му позволи да излезе от
границите на националната държава, измъквайки така от нея заграбеното. Според проф. Гарабед
Минасян от Института за
икономически изследвания към БАН само през
2016 и 2017 г. средно годишно по над 3 милиарда евро български капитали, изработени у нас,
са заминали зад граница.
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времето на социализма.
Отнемали са така от нашите заплати и от нашия
джоб. Произвели са десет
пъти повече закони, законодателни промени, нормативни актове, отколкото по времето на социализма, които обаче не са
направили страната ни
по-управляема, а по-неуправляема. Коя държава е по-бюрократична която променя един закон стотици пъти и той не
се спазва, или тази, която има устойчиво законодателство и то се спазва?
Очевидно е, че експертността на днешните депутати е десетки пъти пониска, защото след като
приемат един закон, веднага почват да го поправят, и то десетки пъти, което означава, че или не е
бил направен както трябва, или лобистки натиск
иска промяна. И в единия,
и в другия случай имаме
некадърна и неефективна държава.
Някога

управленските
структури на
държавния
социализъм

построиха над 2000 язовира, сегашната неолиберална корумпирана и
клиентeлистка държавна
грабват от капиталисти- администрация се оказческия център материал- ва неспособна дори да
ни, финансови и човеш- ги поддържа и контроки ресурси. В същото вре- лира и това води до тежме имаме една много по- ки бедствия за населенискъпа държавна админи- ето. Напоителни системи
страция, по-страшна бю- за стотици милиони доларокрация, отколкото по ри бяха унищожени, развремето на социализма. грабени и държавата няКажете тогава коя систе- ма нито средствата, нито
административния капама е по-ефективна?
Неслучайно и довери- цитет не просто да ги възето към държавните ин- станови, а да ги поддърституции у нас днес е по- жа. През 1988 г. - в пониско отвсякога. Специ- следните години на социално проучване, след ка- ализма, 67% от обработто вече бе наложен не- ваемата земя са поливни
олибералният капитали- площи. През 2012 г. позъм, показва, че ефектив- ливните площи са между
ното време на български- 1 и 2%. С помощта на мноте чиновници е само 15 го по-бюрократизиранана сто, а времето, което та и неефективна неолиотделят за пряката рабо- берална държава.
По времето на социата с хората, е едва 6 на
сто. Социологическите лизма строежът на АЕЦ
изследвания показват, че „Козлодуй” отнема малко
липсват надеждни меха- повече от четири години
низми за контрол на об- – между 6 април 1970 г.
ществото над държавни- и официалното откривате институции, 88 на сто не на 4 септември 1974 г.
от анкетираните смятат, След 1989 г. в условията
че в България вероят- на неолиберализиралата
ността държавен чинов- се държава в продълженик да бъде осъден и да ние на повече от седем
получи законно възмез- пъти по-дълго време –
дие за злоупотреба със почти близо три десетислужебното си положе- летия, имаме започване и
ние е никаква или малка. спиране да се строи ядреЗа 28 години преход на централа и пълна некъм неолиберален капи- способност да се напратализъм българските де- ви каквото и да е от едпутати са стрували 50 пъ- на напълно неефективти повече на всички нас, на институционална сисотколкото депутатите за тема на неолибералния
28 години преди това по български капитализъм.
За три десетилетия днешните неолиберални
некадърници не могат да започнат дори да правят това, което социализмът построи за 4 години. Ако използваме само този критерий, можем да кажем, че са повече от седем пъти по-некадърни, некомпетентни, неефективни и повече
слуги на чужди господари.
Проф. Васил ПРОДАНОВ, преподавател в УНСС
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Офицерите и сержантите от запаса и резерва в
гр. Исперих и граничари от Провадия, Балчик и
гост от Ирландия отдадоха почит на загиналия на
3 юни 1965 г. граничар Стоян Вълков. На поклонението бяха дошли старшина Диан Димов от Провадия, Стилиян Стойчев - офицер от гранична поли-
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В

ресторант „Данубе" в Силистра бе
представена книгата "Нищо съществено" от Румен Чернев,
брат на известния силистренски поет Валентин Чернев. Авторът живее в Америка.
Румен Чернев е завършил средното си образование в Силистра, а
висшето във Военноморското училище "Никола Вапцаров" във Варна. Бил е капитан на
кораб 11 години, началник на силистренското
пристанище и директор на "Балкантурист".
След 1989 г. се преселва в Америка заед-

5

на читателя

"Íèùî ñúùåñòâåíî"
но със семейството си.
Има две дъщери и внуци. Работил е 18 години
като учител. Сега е пенсионер. Написал е книга с разкази и я представи в Силистра пред
съгражданите си. Водеща на тържеството беше Стефка Лечева, наша
съгражданка, понастоящем актриса в Шуменския театър. Книгата съдържа 28 разказа. Експозе на книгата направи доцент Румяна Лебедова, преподавател в
силистренския филиал
на Русенския универ-

ситет "Ангел Кънчев".
Авторът сподели, че
всяко лято прекарва в

Силистра. Никога
не е преставал да
мисли за своя роден град и България. Изказванията откри Цветана
Игнатова, директор на дирекция
"Култура" в общината. Имаше много изказвания и
въпроси, на които авторът отговори изчерпателно. Всеки посетител получи книга с
автограф.
йорданка ЖЕкОВа,
силистра

Ученици конкурират майстори
ция в Балчик, племенникът на граничаря Валентин
Бончев от Исперих. От Ирландия беше дошъл българският гражданин Теодор Иванов.
На гробищния парк в Исперих пред паметната
плоча, на мястото, където е погребан Стоян Вълков, офицерът от охранителна полиция Стилиян
Стойчев от Балчик разказа за подвига на живелия
в Исперих граничар, загинал геройски при защита
на своя командир на заставата при устието на река Камчия. Припомнено беше, че две лица, бягащи от България, са застреляли граничаря, който е
спасил неговия офицер Дойков, децата му и група
други деца. Архиерейският наместник отец Георги от Разград отслужи панихида. Всички поднесоха цветя пред гроба на граничаря и запалиха свещички в негова памет.
Членовете на общинската организация на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва в
Исперих с председател о. з. капитан Стоян Стоянов избраха за свой патрон загубилия своя живот
само на 21 години Стоян Вълков като пазител на
границата. Посмъртно му беше присъдено званието старшина.
ангел НикОлОВ, исперих

ДоСтоен ЖиВот

З

апознах се с него
на националния
празник на България и Деня на победата. Видях го на паметника на дядо Цеко

Учениците от ОУ „Свети Климент Охридски“ в село
Долна Студена активно се включиха в организирано
кулинарно шоу. В продължение на няколко часа фоайето на училището приличаше на разбунен пчелен
кошер. Момичетата и момчетата с голямо желание
се превъплътиха в мастър шефове. Малките готвачи показаха неподозирани умения и възможности в
областта на кулинарното майсторство. „Кулинарно-

то шоу е част от проекта „Твоят час“, който успешно се реализира в учебното заведение. Децата обаче толкова ентусиазирано приеха идеята, че сами
изпълниха по-голямата част от предварителната
подготовка“, разказа директорката на училището
Антоанета Семизова. За състезанието бяха сформирани шест отбора. Малките готвачи трябваше
да приготвят салата, сандвич и десерт. След окончателните уточнения децата се втурнаха към магазина, защото трябваше сами да изберат и набавят
необходимите продукти. И ето че очакваният момент настъпи. Като истински готвачи, облечени в
престилки, с шапки и кърпи на главите, въоръжени
с ножове, се впуснаха в кулинарната надпревара.
За победители в кулинарното шоу безапелационно бяха определени представителите от отбора
„Мастър клас“. Малките готвачи плениха журито
с овчарска салата, сандвичи с фигурки и бисквитени топчета със сладолед. С много малка разлика на второ място застанаха състезателите от „Веселите сандвичи“. На трета позиция се изкачиха
представителите на „Вкусното е при нас“.
Ръководството на училището раздаде награди
на всички участници в надпреварата.
Марий ПЕТрОВ

Мишо Мераклийски омайва ломчани
Петков да пее песента „Многая лета“. Той впечатли
хората, дошли на
празника, с речта
в ролята на войводата.
Помолих певеца и актьора да
разкаже нещо за
себе си.
Мишо е роден през 1946 г.
в Лом. Майка му
е учителка по
френски език, а
баща му - финансист към общината. След завършване на средното си образование заминава
за София, където учи за строителен инженер.
Но истинското
му призвание е
музиката. Веднага кандидатства в Консерваторията и успешно завършва
оперно пеене. Ето какво си спомня оперният
бас: „Като малък ми попадна грамофонна пло-

ча с изпълнения на Борис Христов. Вживях се
до такава степен в този
невероятен бас – това
повлия окончателно на
решението ми да посветя бъдещето си на оперното пеене.
Спомням си като юноша гледах в кино „Балкан“ в Лом филма „Великият Карузо“, където
много ми хареса ролята на знаменития тенор.
От този момент започнах да посещавам ломското читалище „Постоянство“, където се любувах на големите оперни таланти Шели Цветанова, д-р Емил Йорданов, имах голямото желание да се кача на сцената и аз.
Кандидатствах в Софийската опера, явих се
на конкурс, но излезе
указ, че трябва да имам
софийско жителство, и
не ме приеха.
През 1980 г. в Берлин,
Германия, имаше конкурс за певци и музиканти от цяла България.
Явих се на прослушва-

не и бях одобрен. И така дълги години работих в оперните състави
на Германия. Там
публиката много ме харесваше и ме аплодираше.
Н о
н о с талгията
към
родината и
родит е л и те ме
з о веше.
Там се
пенсионирах и
се завърнах в България.
Много съм благодарен на ръководството на читалище
„Постоянство“, което

ми даде възможност
отново да бъда на сцената и да се
изявявам
като
пе-

вец
и акт ь о р .
Участвал
съм в спектакли като „Гълъбът“, „Докто-

рът“ от Бранислав Нушич, „Българи от старо време“, „Сватбата
на Фигаро“, „Театрално“, „Хитър Петър“ и
др.
Готов съм да взема участие в театрални роли и рецитали.
Но европейският начин на живот силно
ме впечатляваше, високата култура, стандартът, дисциплината и точността на германската нация. Добре знаем, че ломчани умеят да ценят хубавото, съзерцателното, стойностното
– казва Мишо Мераклийски.
Лом е огнище на
културата. Тук се ражда първият български
театър „Кръстьо Пишурка“ през 1856 г.,
първото женско дружество „Елена Циганелска“ - 1857г., ломската оперета. Това
е моята съдба и гордост.”
Текст и снимки:
георги ПЕТрОВ, лом

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

2

6

Женски

29

свят

Български

18.VII. - 24.VII.2018 г.
наШа раДоСт

Íàé-êðàñèâàòà ñðåä êðåìúëñêèòå ñúïðóãè Станах петгодишна!

Реабилитацията на
шефа на сталинското
КГБ Лаврентий Берия е
вече факт в Русия. Опровергават се дълго налаганите неистини за неговата кръвожадност
и за развратния му характер. Клеветниците,
посегнали и на семейството му с гнусни измислици, се заклеймяват от обществото. Изключително грозна е лъжата за начина, по който Лаврентий е завладял
своята бъдеща съпруга.
Красавицата Нино
гегечкори, едва шестнадесетгодишна, ужким отишла в Сухуми на
гарата да моли за свиждане с арестувания си
брат. До ешелона със затворници бил и вагонът,
в който Берия щял да пътува за Тбилиси. Момичето било забелязано от
Лаврентий, който я поканил за разговор. Щом
влезнала в купето, той
заключил вратата и я изнасилил. Държал я там
няколко дни, след което
й предложил да се омъжи за него.
Тази странна версия
представя Н. Зенкович
в книгата си „Маршали
и генерални секретари”. Истината е, че Нино е племенница на болшевика Саша Гегечкори,
както и на Ноя Жордания, външен министър
на меншевишкото правителство на Грузия
през 1920 г. Отгледана
е в семействата на сво-

ите именити роднини и
когато чичо й Саша попада за болшевишка дейност в затвора, носейки
му колети, тя се запознава със съкилийника му
Лаврентий Берия.
Когато в Грузия се
установява съветската
власт, Берия пристига от
Баку да иска ръката й от
Гегечкори. Получава отказ, тъй като е непълнолетна. Но Нино е влюбена и сама решава тайно
да го последва. Сключват
брак, защ о т о
правителството
се
готви да
изпрати
Лаврентий
в
Белгия,
за да усвоява
преработката
на нефт
при условие,
че той е
семеен.
К о мандировката в Белгия
се проваля, затова пък
семейството се озовава
в Москва, където Берия
е в близкия кръг на Сталин и се занимава главно
с въпроси, свързани с отбранителната промишленост, както и с разработка на ракетна техника и ядрена бомба.
Нино завършва висше
образование и е назна-

чена за научен сътрудник в Тимирязевската
академия. Безспорно тя е
първата красавица сред
жените на Молотов, Калинин, Будьони, Поскребишев. Винаги е елегантна, безупречна в облеклото, умна, изящна, със
собствен стил и изключителен вкус. Много са
мъжете, правили опити
да привлекат вниманието й. И всички те са били обречени на провал.
Семейството на Берия е
било за
пример
и обвиненията
за половата
му разюзданост се
оказват
злонамерена
клевета. Според съпругата
му Лаврентий
денонощно
се е трудил и практически не е имал време
за любовни романи. Поскоро самият той е бил
обект за връзка със служителки от ръководеното от него ведомство. Дори да е имало сексуални
контакти, те са били доброволни, което, между
другото, след разстрела
му се доказва от разпитите на обявените за из-

ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА
изпържват до златисто
в загрято олио.
Поднасят се веднага.

ÊÞÔÒÅÍÖÀ
ОТ ИЗВАРА
С БОСИЛЕК
Продукти: 2 глави
кромид лук, 700 г извара, сол на вкус, червен
пипер, 2 щипки сушен
босилек или 6 листенца пресен, 1 ч. ч. брашно, 8 с. л. галета, 3 яйца, олио за пържене.
Приготвяне: Лукът
се настъргва и се смесва със солта, пипера,
босилека, брашното, 4
с. л. галета и разбитите
яйца, след което се добавя изварата и се омесва добре. Ако сместа
е мека, добавете брашно, в противен случай
кюфтенцата ще се ронят. По желание може
да добавите 1 с. л. пикантина.
От получената смес
се оформят кюфтенца,
овалват се галетата и се

ÃÞВЕЧ ОТ
ПЕЧЕНИ ЧÓØКИ

Продукти: 12 чушки, 100 мл олио, 50 г
краве масло, 3 домата,
150 г краве сирене, 4-5
скилидки чесън, магданоз, сол.
Приготвяне: Чушките се изпичат, обелват и
нареждат в тавичка. Доматите се рендосват на
едро и се задушават в
олиото заедно с обеления и нарязан на ситно
чесън, добавя се магданоз и след като се разбърка сместа се изсипва върху чушките. Отгоре се нарязват парченца масло и ястието
се запича във фурната
на 200 градуса.
След като се запече,
гювечът се поръсва с
настъргано сирене.

ЛЯТНА КАПАМА
Продукти: 2 тиквички, 2 с. л. зехтин, 1 с. л.
олио за тиквичките, 250
г гъби, 1 връзка пресен

лук, 1 връзка пресен чесън, 250 г лапад, 2 с. л.
пресен джоджен, 1 ч. ч.
ориз, 2 сушени червени
чушки, 3-4 домата, 1/2 ч.
ч. маслини,2 ч. ч. горещ
зеленчуков бульон, сол
и черен пипер.
Приготвяне: Нарязаните на дълги тънки резени тиквички се
намазват с олио от двете страни и се подреждат в застлана с хартия
за печене тавичка, след
което се запичат за 15
минути във фурна на
210 градуса.
В 1 с. л. от зехтина
се задушават наситнените лук и чесън, добавят се нарязаните на
резени гъби и се разбъркват 3-4 минути. Добавя се джодженът и се
посолява леко. В останалата мазнина се запържва оризът, докато стане прозрачен, и
се слагат натрошените
сушени чушки, нарязаните на кубчета домати
и маслините. Сместа се
посолява на вкус.
На дъното на йенски
съд се подреждат половината от нарязаните

насилвани от него жени.
След разстрела на
„всесилния шеф” на съветската държавна сигурност Нино и синът им
Серго до края на 1954 г.
са задържани в единични килии. Тя в Лубянка,
а той – в Лефортовския
затвор. Впоследствие са
изселени в Свердловск.
През целия хрушчовски
период те са под постоянно наблюдение. С ходатайството на група видни учени и заради нарушеното здравословно състояние на Нино
им разрешават да се заселят в Киев. В даваните интервюта в началото
на перестройката Нино е
категорична, че е невъзможно Берия да е в основата на масовите репресии, защото те са извършвани през 1937 г., а
семейството им пристига в Москва и той заема
високия си пост година
по-късно.
В наши дни стана известно, че Берия, напротив, е освободил
над един милион несправедливо арестувани и пращани в лагерите хора. Според неговата вдовица той е бил
тих, спокоен, сдържан,
домошар, обичащ жена
си, сина си и внуците, на
които е посвещавал всяка свободна минута.
Нино умира в средата
на 90-те години на миналия век, а Серго Берия –
през 2000 г. И двамата са
погребани в Киев.

на ситно листа лапад и
върху тях се сипва половината ориз. Отгоре
се слагат гъбите и се
нареждат резените тиквички. Върху тях се сипва останалият ориз и се
завършва с останалите
листа лапад. Всичко се
залива с бульона, затваря се с капак или фолио.
Лятната капама се пече 20 минути в загрята
до 190 градуса фурна.

Внучката ни Бела ЗЛатеВа от Варна,
която навърши пет години

Дърпа вятър слънчевите струни
като палавник със всичка сила.
Празник е за мене трети юни –
аз на този ден съм се родила.
Идвам като мъничко човече
там, във някаква родилна зала.
Голичка – без нищо, без елече,
този свят за първи път видяла.
Миг такъв в сърце не се побира.
А в очи, от радост просълзени.
Радвала се мама Станимира,
радвал се и татко ми Евгени.
Радва ли се дядковци и баби,
цяла Варна, всяка нейна птичка.
Но най-много – братчето ми Габи,
става батко. Има си сестричка!
Дишат в мен скали, вълни, поляни.
Затова съм толкоз лъчезарна.
Четри града в мене са събрани –
Добрич, Русе, Габрово и Варна.
И небето сякаш е камбана.
Цялата съм нацъфтяла вишна.
Весела, щастлива и засмяна,
чуйте, хора! Станах петгодишна!
При написването на стиховете помогна
дядо генчо злаТЕВ от Добрич

краСиВи на ВСяка ВЪЗраСт

Летни маски

С напредването на възрастта кожата губи еластичността си и забелязваме появата
на бръчки. те могат да се появят още заради
стрес, загуба на тегло, тютюнопушене, излагане на замърсители и ултравиолетовите лъчи. има маски, които можете да приготвите в
домашни условия и които ще помогнат за намаляване на бръчките:

С куркума

½ ч. л. куркума на
прах, ½ супена лъжица мед, ½ супена лъжица заквасена сметана
разбъркайте
много добре. Нанесете сместа върху лицето за около 20-30 минути. Първо изплакнете с хладка вода.

Уверете се, че сте почистили добре около
веждите и ноздрите.
след това изплакнете
втори път лицето, но
със студена вода, за
да запушите порите
и нанесете лек хидратиращ билков крем за
лице.

С краставица
и кисело мляко

смесете 1 супена
лъжица настъргана
краставица и 1 супена
лъжица кисело мляко
Нанесете сместа върху лицето си за 15 минути. изплакнете с
хладка вода.
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ПЕТЪК, 20 юли
Денят започва
По света и у нас
Кадифе
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Братът на Охлюва
“Бързо, лесно, вкусно”
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Гласувайте за Беки
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Анна Герман
Лека нощ, деца!
По света и у нас
БНТ 2
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ПЕТЪК, 20 юли
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Ние, врабчетата
Пътешествия
Красотата на природата
По света и у нас
Евроновини: В правилната посока
Истории от Тютюневия
град
Време за губене
Европейски маршрути
Парламентарен контрол
„Надиграй ме” за деца
Туризмът №1: Мистика,
слънце и дружба между
народите
Капри
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
Пътувай с БНТ 2
История.bg
Живата книга
110 години от рождението на хореографа Асен
Манолов/
По света и у нас
Спортни новини
Абсурдите с БНТ 2
Часът на българската
музика
Време за любов
Туристически маршрути
Абсурдите с БНТ 2
История.bg
Пътеводител БГ
Истории от Тютюневия
град
Непозната земя
Часът на зрителите
БНТ свят
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ПЕТЪК, 20 юли
Денят започва
По света и у нас
Музикални следи
Съдби човешки
Животът е вкусен
Енциклопедия България
Малки истории
По света и у нас
Иде нашенската музика
Емигрантът
Истории от Тютюневия
град
“Бързо, лесно, вкусно”
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Родени да побеждават
Извън играта
Заедно
По света и у нас
Още от деня
България от край до
край 3
Малки истории
Семейство Карате
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
По света и у нас
Зелена светлина
В кадър
Непозната земя
Още от деня

20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Фестивалът в Гластънбъри
0:30 Капри
1:25 Анна Герман
2:30 Туристически маршрути
3:00 Днес и утре
3:30 Малки истории
4:20 Марс
5:10 Още от деня
5:50 Панорама с Бойко Василев
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
12:00
12:30
13:00

СЪБОТА, 21 юли
Инуяша
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Принцесата и понито
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика

04:40 Живата книга
05:05 В плен на Терпсихора
05:40 Туристически маршрути

14:00 Митика: Приключение за
герои
15:35 Най-големият музей в
света
16:05 Фреди Хайнекен
17:00 Вяра и общество
18:00 България от край до край 5
18:30 Извън играта
19:15 Мечтата за Марс
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Преследваният
22:20 По света и у нас
22:35 Студио Х: Силата на малцинството
0:15 Митика: Приключение за
герои
1:45 Човешки капитал
3:40 Днес и утре
4:05 Фреди Хайнекен
4:55 Мечтата за Марс
5:30 Бразди
6:00 Иде нашенската музика
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
12:00
12:30
13:50
15:20
16:00
17:00
18:00
18:30
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06:55
07:05
07:35
08:05
08:35
09:00

01:10 Аджария - там, където
планината среща морето
01:40 Панорама с Бойко Василев
02:45 България от край до
край 3
03:15 Време за губене
03:45 Пътувай с БНТ 2
04:15 “Бързо, лесно, вкусно”
04:45 Ретро спорт
05:25 Птиците балерини
05:50 Малки истории
СЪБОТА, 21 юли
06:00 Време за губене
06:30 Животът е вкусен
07:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
08:00 Ай да идем
08:30 Български уроци – аз уча
български
09:00 Европа без граници: „Дарители и филантропи“
09:30 Отвъд хоризонта 2018
10:00 Рецепта за култура
11:00 5 минути София
11:10 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Рицар
без броня“
14:25 Време за губене
14:55 Без семейна прилика
15:55 На опера с БНТ 2: “Катерина Измайлова” от
Дмитрий Шостакович
16:25 Денят започва с Георги
Любенов
18:10 Зомбриела
18:30 Добър ден с БНТ 2
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НЕДЕЛЯ, 22 юли
Инуяша
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Котаракът в чизми
По света и у нас
Летен концерт на Виенската филхармония от
двореца “Шьонбрун”
Кралицата на Боливуд
Да изсвириш виртуозно
живота си
Фреди Хайнекен
Спортна треска
България от край до край 5
Спорт ТОТО

05:30 Туризмът №1: Царицата
на Черно море

СЪБОТА, 21 юли
Специалитетите на Бабет
Пътешествия
Сагуа - сиамската котка
Сийбърт
Сребристият жребец
Децата.com
Пътеводител БГ
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Рецепта за култура
България от край до
край 4
Време за губене
Ай да идем
Призваният свещеник
Добър ден с БНТ 2
Време за любов
Иде нашенската музика
Красотата на природата
Туризмът №1: Царицата
на Черно море
Пътувай с БНТ 2: Етно
Геният
От признателните потомци
Часът на зрителите
По света и у нас
Спортни новини
Нокаут
Добър ден с БНТ 2
Геният
Отвъдморски сюжети
Пътувай с БНТ 2: Етно
Ленти и документи: „Легенди за Левски“
Спирка последна
Япония днес
Рецепта за култура
Ай да идем
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Най-гледаните
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Зад кулисите на “Марс”
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Открито с Валя Ахчиева
Изгубена в Париж
По света и у нас
Колебание
Преследваният
Кралицата на Боливуд
Днес и утре
Фреди Хайнекен
Зад кулисите на “Марс”
Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕЛНИК, 23 юли
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 3
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с
БНТ
12:40 Семейство Даръл
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Отрядът
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Одисеята на Жак-Ив Кусто
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

НЕДЕЛЯ, 22 юли
Специалитетите на Бабет
Пътешествия
5 минути София
Китай на фокус
Сагуа - сиамската котка
Сийбърт
Сребристият жребец
Духовна обител: Покровителят на пчелите
Изкуството да живеем
Метафора
Български уроци – аз уча
български
Библиотеката
Ай да идем
Шифт
Япония на фокус
Добър ден с БНТ 2
Нокаут
Концерт на Стефан Диомов
Пътувай с БНТ 2: Етно
Геният
Америка днес
На опера с БНТ 2: “Любовен еликсир” от Доницети
По света и у нас
Спортни новини
Не искам да си отиваш
Давид Дорантес и Теодосий Спасов проект
Добър ден с БНТ 2
Геният
Отвъдморски сюжети
Пътувай с БНТ 2: Етно
Не искам да си отиваш
Световните градове на
България
Библиотеката
Ай да идем

ПОНЕДЕЛНИК, 23 юли
06:00 Ансамбъл “Филип Кутев”
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Ние, врабчетата
08:15 Пътешествия
08:45 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:05 Пред олтара на операта
11:35 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Ханково
правосъдие”
13:30 Пътеводител БГ
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:55 Рецепта за култура
16:55 Пътешествия
17:25 Отвъдморски сюжети
17:50 Пътувай с БНТ 2
18:20 Капри
19:10 Варна - сцена, която
сбъдва мечти
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Дон Жуан или любовта
към геометрията
23:25 Ленти и документи: „Неосветеният храм“
00:00 Отвъдморски сюжети
00:30 Днес и утре
01:00 Абсурдите с БНТ 2
01:30 Златният век: “Ханково
правосъдие”
02:30 Пред олтара на операта
03:00 Рецепта за култура
04:00 Непозната земя
04:30 Часът на зрителите

Абсурдите с БНТ 2
По света и у нас
Спортни новини
Преходът или какво стана с нас
Корави старчета
По света и у нас
Нощни птици
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Скалните манастири в
България
България от край до
край 3
На опера с БНТ 2: “Катерина Измайлова” от
Дмитрий Шостакович
Абсурдите с БНТ 2
Денят започва с Георги
Любенов
Непозната земя
НЕДЕЛЯ, 22 юли
Скалните манастири в
България
Животът е вкусен
Опознай България
Живо наследство
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Културни адреси: София,
Европа
Децата.com
България от край до
край 3
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев

12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 БГ кинокласика: “Гневно
пътуване”
14:30 Извън играта
15:15 Без семейна прилика
16:15 Бразди
16:45 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:45 Международен фестивал
за поп и рок музика София 2017
21:50 Съдилището
23:40 По света и у нас
01:00 Извън играта
01:45 Иде нашенската музика
02:45 Непозната земя
03:15 Здравей, обичам те
03:45 Денят започва с Георги
Любенов
05:30 Опознай България
ВТОРНИК, 24 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Човешка комедия
09:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Приказките на щурчето
11:30 Съдби човешки
11:50 5 минути София
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:10 Планинарче
13:25 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно”
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23:30
0:20
1:15
2:05
2:30
3:30
4:20
5:05
6:00
9:00
9:10
11:40
12:00
12:30
12:40
13:30
14:00
14:30
14:45
15:10
15:35
16:00
16:10
16:25
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
22:50
23:00
23:25
23:30
0:20

Въпрос на чест 5
Капри
Отрядът
Туристически маршрути
Вяра и общество
Въпрос на чест 5
Семейство Даръл
Още от деня
ВТОРНИК, 24 юли
Денят започва
По света и у нас
Кадифе 3
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Пътуващо лятно кино с
БНТ
Семейство Даръл
“Бързо, лесно, вкусно”
Туристически маршрути
Сагуа - сиамската котка
Сид - дете на науката
Сребристият жребец
Гласувайте за Беки
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Отрядът
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
Цената на захарта
Частните музеи в Чехия:
Музей на техниката и
занаятите
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 5
Капри

ВТОРНИК, 24 юли
Песен моя, магия моя
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Ние, врабчетата
Пътешествия
Япония на фокус
По света и у нас
Рецепта за култура
Време за губене
Часът на зрителите
Пътуване в миналото
България от край до
край 3
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Печелене
на време”
13:30 Опознай България
13:55 „Надиграй ме” за деца
15:30 Капри
16:25 Пътешествия
16:55 Отвъдморски сюжети
17:25 Пътувай с БНТ 2
17:55 Капри
18:50 Вапцаров. Пет разказа за
един разстрел
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:25 Севилският бръснар
- опера от Джоакино
Росини
23:00 Ленти и документи: “Храмът - паметник”
23:40 Отвъдморски сюжети
00:05 Днес и утре
00:35 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Златният век
02:00 България от край до
край 3
02:30 Рецепта за култура
03:25 Непозната земя
06:10
06:40
07:10
07:35
08:00
08:15
08:45
09:00
09:10
10:05
10:35
11:05
11:15

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

Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Къщата на думите
Иде нашенската музика
Атлас
По света и у нас
Още от деня
На опера с БНТ 2: “Катерина Измайлова” от
Дмитрий Шостакович
Малки истории
Катя иска да отслабне
По света и у нас
Референдум
Испански скици
По света и у нас
Зелена светлина
Пътувай с БНТ 2: Етно
Ай да идем
Още от деня
Европа без граници
Малки истории
Извън играта
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
“Бързо, лесно, вкусно”
Иде нашенската музика
Малки истории
СРЯДА, 25 юли
Денят започва
По света и у нас
Атлас
Време за губене
Животът е вкусен
Къщата на думите
Катя иска да отслабне
Малки истории
По света и у нас

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

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

12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

Отрядът
Туристически маршрути
Цената на захарта
Въпрос на чест 5
Семейство Даръл
Още от деня
СРЯДА, 25 юли
Денят започва
По света и у нас
Кадифе 3
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Пътуващо лятно кино
Семейство Даръл
“Бързо, лесно, вкусно”
Туристически маршрути
Сагуа - сиамската котка
Сид - дете на науката
Сребристият жребец
Гласувайте за Беки
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Отрядът
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Алън Куотърмейн и храмът на черепите
Цената на захарта
Частните музеи в Чехия:
Музей на електричеството
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 5
Капри
Отрядът
Туристически маршрути
СРЯДА, 25 юли
Всеки камък е сълза
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Ние, врабчетата
Пътешествия
По света и у нас
Рецепта за култура
Време за губене
Опознай България
България от край до
край 4
Европейски маршрути
По света и у нас
Америка днес
Български уроци
„Надиграй ме”
Пътуване в миналото
Капри
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
Пътувай с БНТ 2
Капри
85 години от рождението на художника Георги
Бояджиев
Първият прозорец
По света и у нас
Спортни новини
Абсурдите с БНТ 2
Двубой
Ленти и документи
Отвъдморски сюжети
Изкуството на 21 век
Абсурдите с БНТ 2
Америка днес
България от край до
край 4
Рецепта за култура
Непозната земя
Часът на зрителите
Вапцаров. Пет разказа за
един разстрел

Рецепта за култура
История.bg
“Бързо, лесно, вкусно”
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Вяра и общество с Горан
Благоев
17:30 85 години от рождението на Дончо Цончев
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Европа без граници
19:30 Малки истории
19:45 Латина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Духът на баща ми
22:20 Непозната земя
22:50 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътешествие в два свята
01:00 Още от деня
01:45 Нощни птици
02:45 История.bg
03:45 Време за губене
04:15 Пътувай с БНТ 2
04:45 “Бързо, лесно, вкусно”
05:15 Ай да идем
05:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 26 юли
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Знаци по пътя
09:40 Бразди
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...

2:35
3:25
4:15
5:05

Цената на захарта
Въпрос на чест 5
Семейство Даръл
Още от деня

ЧЕТВЪРТЪК, 26 юли
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 3
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино
12:40 Семейство Даръл
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Отрядът
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Алън Куотърмейн и храмът на черепите
21:55 Цената на захарта
22:50 Частните музеи в Чехия:
Музей на железниците в
Шумава
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 5
0:20 Капри
1:15 Отрядът
2:05 Алън Куотърмейн и храмът на черепите
ЧЕТВЪРТЪК, 26 юли
06:00 Пей ми песен - Дико Илиев
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Приказки от двора на
баба Тодора
08:15 Пътешествия
08:45 Пътуване в миналото
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – аз уча
български
11:10 България от край до
край 4
11:40 Знаете ли…
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:20 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
13:50 „Надиграй ме”
15:10 Под вълните на Черно
море
15:30 Капри
16:25 Пътешествия
16:55 Отвъдморски сюжети
17:20 Пътувай с БНТ 2
17:50 Капри
18:40 Монолог в картини
19:05 Последните седем години от живота на Людмила Живкова
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Рецепта за култура
22:30 Критична точка
00:30 Изкуството на 21 век
01:00 Абсурдите с БНТ 2
01:30 Критична точка
03:30 Рецепта за култура
04:30 Непозната земя
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
21:55
22:55
23:00
23:25
23:30
00:00
00:30
00:45
01:15
01:45
02:45
03:45
04:15
04:45
05:15

Латина
Малки истории
По света и у нас
Вяра и общество с Горан
Благоев
История.bg
“Бързо, лесно, вкусно”
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Енциклопедия България
Ретро спорт
Музикални следи
По света и у нас
Още от деня
Гората, която не трябва
да губим
Открито с Валя Ахчиева
Малки истории
Затвори телефона!
По света и у нас
Спортни новини
Бащата на яйцето
Прелюдии за соло пиано
от Клод Дебюси
5 минути София
По света и у нас
Зелена светлина
Време за губене
България от край до
край 3
Още от деня
Мотоспорт Екстра
Абсурдите с БНТ 2
Библиотеката
Симфонични игри
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
“Бързо, лесно, вкусно”
Бразди
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ПЕТЪК, 20 юли
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави” /п/
Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 20
Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 49
Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 48
bTV Новините
„Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
Спорт тото
„Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 62
bTV Новините - централна емисия
Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 68
Премиера: „Салон за
красота“ - сериал, с.1,
еп.15
„Шоуто на Слави”
bTV Новините - късна
емисия
„Загадките на Лора” - сериал, с.1, еп.11
„Шест сестри” /п./ - сериал
bTV Новините
„Преди обед” /п./ - токшоу
„Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 15
„Аламинут“ /п./

bTV синема
Петък, 20 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.1
08:45 „Джона Хекс” - драма,
трилър, екшън
10:45 „Фамилията” - сериал,
с.2, еп. 5,6
13:15 Премиера: „Ривърдейл” сериал, с.1, еп.8
14:00 „Лятото на Дакота“ - драма, семеен (САЩ, 2014),
режисьор - Тим Армстронг, актьори - Хейли
Рем, Брайън Дечарт,
Глин Термен, Емили Бет
Рикардс, Уолт Робертс
15:45 „Дякон Левски“
18:30 „Непростимо“ - драма,
уестърн(САЩ, 1992), режисьор - Клинт Истууд,
актьори - Клинт Истууд,
Джийн Хекман, Морган
Фрийман, Франсис Фишер, Ричард Харис и др.
21:00 „Маверик” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ 1994), режисьор
- Ричард Донър, актьори - Мел Гибсън, Джоди
Фостър, Джеймс Гарнър,
Алфред Молина и др.
23:30 „Биячи” - екшън (САЩ,
2014), режисьор - Крейг
Мос, актьори - Данте
Баско, Джонатан Липники, Жаклин Обрадорс,
Андрю Дивоф, Дани Глоувър, Дани Трехо, Чарли
Карвер, Кирсти Хил
01:15 „13 гряха“ - ужаси,
трилър (САЩ, 2014),
режисьор - Даниел Стам,
актьори - Марк Уебър,
Девън Грайа, Том Боуер,
Ричи Монгомъри, Прюит
Тейлър Винс, Рон Пърлман и др.
03:15 „Ривърдейл” - сериал, с.1
бтв комеди
Петък, 20 юли
06:00 „Модерно семейство” с.8
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче” с.6
09:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
10:00 „Футболен татко“ - комедия, семеен
12:00 „Мутра по заместване“ сериал
12:30 „Щурите съседи” - сериал
14:00 „Без пукната пара“ - сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Българи на три морета”
- комедийно риалити
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „Моето семейство“ с.7
20:00 „По средата“ с.7
21:00 „Двама мъже и половина“ с.1
22:00 „На по - добро място” с.1
23:00 „Мутра по заместване”
с.3
00:00 „Футболен татко“ - комедия, семеен, романтичен
(САЩ, 2005), режисьор
- Джес Дилън, актьори
- Уил Фарел, Робърт
Дювал, Джош Хътчерсън,
Майк Дитка, Кейт Уолш,
Мусета Вандер и др.
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Най-гледаните
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СЪБОТА, 21 юли
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.6, еп. 3,4
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мястото БГ“
13:00 Премиера: „Лято в Алгой“
15:00 bTV Ваканция: „Мистър
Пибоди и Шърман”
17:00 „Първият удар на Джеки
Чан” - екшън (САЩ, Хонг
Конг, 1996), режисьор
- Стенли Тонг, актьори
- Джаки Чан, Бил Тунг,
Джаксън Лиу, Ани Ву,
Юри Петров, Нона Гришаева, Джон Ийвс и др.
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите /п./
- поредица за журналистически филми и
разследвания
20:00 „Мис Таен агент 2: Въоръжена и прекрасна”
22:30 „Вълкът от Уолстрийт“
- криминален, драма
(САЩ, 2013), режисьор Терънс Уинтър, актьори
- Матю Макконъхи, Роб
Райнър, Джон Фавро,
Кайл Чандлър, Жан Дюжарден, Джон Бернтал,
Леонардо Ди Каприо,
Джона Хил, Шей Уигам
02:00 „Лято в Алгой“
03:30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
04:30 „Cool…T” /п./
05:30 „Аламинут“ /п./

НЕДЕЛЯ, 22 юли
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.6, еп. 5,6
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
с водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ” /п./ - документално предаване
13:00 Премиера: „Призракът
на Касли“
15:00 bTV Ваканция: „Шрек
завинаги“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Запознай се с нашите“
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор - Джей Роуч,
актьори - Робърт де
Ниро, Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Блайт Данър,
Джеймс Ребхорн и др.
22:00 „Ловци на шаферки”
00:30 Обратно в игратa” - драма (САЩ, 2012), режисьор - Робърт Лоренц,
актьори - Клинт Истууд,
Скот Истууд, Челси Рос,
Реймънд Антъни Томас,
Джон Гудман, Джъстин
Тимбърлейк, Робърт
Патрик и др.
02:30 „Призракът на Касли“ драма, романитчен (Германия, 2017), режисьор
- Марко Серафини, актьори - Мартин Грюбер,
Андре Айсерман, Джон
Макнейл и др.
04:30 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:30 „Лице в лице” /п./

ПОНЕДЕЛНИК, 23 юли
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 21
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 50
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 49
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни улици“ - сериал, с.12, еп. 1
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 69
21:30 Премиера: „Салон за
красота“ - сериал, с.1,
еп.16
22:30 „Смъртоносно оръжие” сериал, с.1, еп.1
23:30 bTV Новините
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1, еп.12
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 16
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

ВТОРНИК, 24 юли
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 22
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 51
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 50
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
18:00 Премиера: „Опасни улици“ - сериал, с.12, еп. 2
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 70
21:30 „Всичко може да се случи“ - сериал, с.1, еп.16
22:30 „Смъртоносно оръжие” сериал, с.1, еп.2
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1, еп.13
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 17
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

СРЯДА, 25 юли
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 23
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 52
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 51
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
18:00 Премиера: „Опасни улици“ - сериал, с.12, еп. 3
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 71
21:30 „Всичко може да се случи“ - сериал, с.1, еп.17
22:30 „Смъртоносно оръжие” сериал, с.1, еп.3
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1, еп.14
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 18
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

ЧЕТВЪРТЪК, 26 юли
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 24
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 53
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 52
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни улици“ - сериал, с.12, еп. 4
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 72
21:30 „Всичко може да се случи“ - сериал, с.1, еп.18
22:30 „Смъртоносно оръжие” сериал, с.1, еп.4
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1, еп.15
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 19
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

Събота, 21 юли
06:00 „Ривърдейл” - сериал, с.8
07:00 „Баща ми трябва да
умре“ - криминален, мистерия, трилър (Канада,
2014), режисьор - Елизабет Джилс, Синтия Стивънсън, Уилям Р. Моузес,
Себастиян Пигот и др.
09:00 „Дякон Левски“
11:30 „Пазители на наследството” - драма
14:00 „Непростимо“ - драма,
уестърн(САЩ, 1992), режисьор - Клинт Истууд,
актьори - Клинт Истууд,
Джийн Хекман, Морган
Фрийман, Франсис Фишер, Ричард Харис и др.
16:45 „Маверик” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ 1994), режисьор Ричард Донър
19:15 „Почти герои” - приключенски, комедия,
уестърн (САЩ, 1998),
режисьор - Кристофър
Гест, актьори - Матю Пери, Крис Фарли, Юджийн
Леви и др.
21:00 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
23:15 Премиера в Cinema X:
„Тайнството“ - ужаси,
трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Тай Уест,
актьори - Джо Суонбърг,
ЕйДжей Боуън, Ейми
Сейметц, Кейт Лин Шейл,
Джин Джонс и др.
01:15 „Биячи” - екшън (САЩ,
2014), режисьор - Крейг
Мос, актьори - Данте Баско, Джонатан Липники,
Жаклин Обрадорс, Андрю Дивоф, Дани Глоувър,
Дани Трехо

Неделя, 22 юли
06:00 „Апостол Карамитев“ документален филм
07:15 „Сделката на доктор
Парнасъс” - приключенски
10:15 „Ранго” - анимация
12:30 „Лятото на Дакота“ - драма, семеен
14:30 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор Ед Харис
16:45 „Джона Хекс” - драма,
трилър, екшън (САЩ,
2010), режисьор - Джими
Хейуърд ,актьори - Мегън Фокс
18:30 „Който оцелее, ще
разказва“ - комедия,
уестърн (САЩ, 2014),
режисьор - Сет Макфарлан, актьори - Сет Макфарлан, Лиъм Нийсън,
Чарлийз Терон, Евън
Джоунс, Уес Стъди, Сара
Силверман
21:00 „Този див, див запад” екшън, уестърн, комедия
(САЩ, 1999), режисьор
- Бари Зоненфелд, актьори - Уил Смит, Кенет Брана, Салма Хайек, Кевин
Клайн, Бай Линг, М. Емет
Уолш и др.
23:15 „Професия жиголо“
- драма, комедия, романтика (САЩ, 2009), режисьор - Дейвид Макензи,
актьори - Аштън Къчър,
Ан Хечи, Маргарита
Левиева, Себастиан Стан,
Соня Рокуел, Мария Кончита Алонсо и др.
01:15 „Тайнството“ - ужаси,
трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Тай Уест,
актьори - Джо Суонбърг,
ЕйДжей Боуън, Ейми
Сейметц, Кейт Лин Шейл,
Джин Джонс и др.
03:15 „Фамилията” - сериал, с.1

Понеделник, 23 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:15 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
10:45 „Фамилията” - сериал,
с.2, еп. 7,8
13:15 Премиера: „Ривърдейл” сериал, с.1, еп.9
14:15 „Джона Хекс” - драма,
трилър, екшън (САЩ,
2010), режисьор - Джими
Хейуърд ,актьори - Мегън Фокс, Уил Арнет,
Джош Бролин, Джон
Малкович
16:00 „Този див, див запад” екшън, уестърн, комедия
(САЩ, 1999), режисьор
- Бари Зоненфелд, актьори - Уил Смит, Кенет
Брана, Салма Хайек
18:30 „Маверик” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ 1994), режисьор
- Ричард Донър, актьори - Мел Гибсън, Джоди
Фостър
21:00 Премиера: „Спасение“ драма, уестърн (Дания,
Великобритания, Южна
Африка, Швеция, Белгия
2014), режисьор - Кристиан Левринг, актьори
- Мадс Микелсен, Ева
Грийн, Джефри Дийн
Морган, Ерик Кантона,
Дъглас Хеншол, Джонатан Прайс
23:00 „3096 дни” - драма, криминален, биографичен
(Германия, 2013), режисьор - Шери Хорман, актьори - Антониа Кембъл
- Хюджис, Туре Линдхарт,
Трине Дирхолм и др.
01:15 Фамилията” - сериал, с.2
03:45 „Ривърдейл” - сериал, с.1

Вторник, 24 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:45 „Маверик” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ 1994), режисьор
- Ричард Донър, актьори - Мел Гибсън, Джоди
Фостър, Джеймс Гарнър
11:30 „Фамилията” - сериал,
с.3, еп. 9,10
13:45 Премиера: „Ривърдейл” сериал, с.1, еп.10
14:45 „Гробницата на дракона”
- екшън, приключенски
(Великобритания, Китай,
2013), режисьор - Ерик
Стайлс, актьори - Скот
Адкинс, Долф Лундгрен,
Лидия Леонард
16:30 „Коледа в страната на
чудесата” - семеен, комедия (Канада, САЩ, 2007),
режисьор - Джеймс Ор,
актьори - Кармен Електра, Патрик Суейзи
18:45 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
21:00 „Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Илай
Уолък и др.
23:45 „Емпайър Стейт” - драма
(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел, актьори
- Лиъм Хемсуърт, Дуейн
Джонсън - Скалата, Ема
Робъртс, Ники Рийд,
Крис Диамантопулос,
Роджър Гуенивир Смит
01:45 Фамилията” - сериал, с.2
04:00 „Ривърдейл” - сериал, с.1

Сряда, 25 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:30 „Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс
11:30 „Фамилията” - сериал,
с.3, еп. 11,12
13:30 - Премиера: „Ривърдейл”
- сериал, с.1, еп.11
14:30 „Емпайър Стейт” - драма
(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел, актьори
- Лиъм Хемсуърт, Дуейн
Джонсън - Скалата, Ема
Робъртс, Ники Рийд,
Крис Диамантопулос,
Роджър Гуенивир Смит и
др.
16:30 „Робинзон Крузо” анимация (САЩ, 2016),
режисьори - Винсент
Кестелуут, Бен Стейсън,
актьори - Маттиас Шфайгхьовер, Кая Янар, Илка
Бесин и др.
18:45 „Този див, див запад” екшън, уестърн, комедия
(САЩ, 1999), режисьор
- Бари Зоненфелд, актьори - Уил Смит, Кенет Брана, Салма Хайек, Кевин
Клайн, Бай Линг, М. Емет
Уолш и др.
21:00 „Легенда за пазителите”
- анимация, приключенски, фентъзи (САЩ, Австралия, 2010), режисьор
- Зак Снайдър
23:00 „Убий я, Джо” - криминален, трилър (САЩ, 2011),
режисьор - Уилям Фрийдкин, актьори - Матю
Маконъхи, Емил Хърш,
Томас Хейдън Чърч,
Джуно Темпъл, Джина
Гершон и др.
01:15 Фамилията” - сериал, с.2
03:45 „Ривърдейл” - сериал, с.1

Четвъртък, 26 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:15 „Този див, див запад” екшън, уестърн, комедия
10:45 „Фамилията” - сериал,
с.2, еп. 13,14
13:00 Премиера: „Ривърдейл” сериал, с.1, еп.7
14:00 „Коледа в страната на
чудесата” - семеен, комедия (Канада, САЩ, 2007),
режисьор - Джеймс Ор,
актьори - Кармен Електра, Патрик Суейзи, Тим
Къри, Престън Лейсли,
Камерън Брайт и др.
16:00 „Легенда за пазителите”
- анимация, приключенски, фентъзи (САЩ, Австралия, 2010), режисьор
- Зак Снайдър
18:15 „Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Илай
Уолък и др.
21:00 „Вдишване“ - драма,
трилър ( САЩ, 2010)
режисьор - Балтазар
Кормакур,актьори Майа Сталард, Венсан
Перез, Джорди Молла,
Дърмът Мълроуни, Сам
Шепърд, Розана Аркет,
Даян Крюгер и др.
22:45 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
- Чарлз Мартин Смит,
актьори - Морган Фрийман, Ашли Джъд, Джулиана Харкави, Хари Коник
Младши, Нейтън Гембъл,
Крис Кристофърсън и др.
01:00 Фамилията” - сериал, с.2
03:15 „Ривърдейл” - сериал, с.1

Събота, 21 юли
06:00 „Модерно семейство“ сериал
07:00 „Двама мъже и половина“ с.6
08:00 „Слънчева Филаделфия“
с.11
09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 Премиера: „Залог за
любов“ - комедия (Русия,
2015), режисьор - Артьом
Михалков , актьори Ованес Азоян, Андрей
Бурковский, Катерина
Шпица, Андрей Смоляков и др.
12:00 „По средата“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Истина ли е...“ ¬ - комедия, фентъзи, романтичен (САЩ, 2005), режисьор - Марк Уолтърс,
актьори - Рийз Уидърспун, Марк Ръфало, Донал
Лодж, Дина Уотърс, Бен
Шенкман, Джон Хедър,
Рон Кенада и др.
22:30 „Шегаджии” - сериал
00:00 „Двама мъже и половина” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Неделя, 22 юли
06:00 „Модерно семейство“ сериал
07:00 „Двама мъже и половина“ с.6
08:00 „Слънчева Филаделфия“
с.11
09:30 „Приятели” с.3
10:00 „Истина ли е...“ ¬ - комедия, фентъзи, романтичен (САЩ, 2005), режисьор - Марк Уолтърс,
актьори - Рийз Уидърспун, Марк Ръфало, Донал
Лодж, Дина Уотърс, Бен
Шенкман, Джон Хедър,
Рон Кенада и др.
12:00 „По средата“ - сериал
14:00 „ Двама мъже и половина“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Моите мили съседи“ сериал
20:30 Премиера: „Залог за
любов“ - комедия (Русия,
2015), режисьор - Артьом
Михалков , актьори Ованес Азоян, Андрей
Бурковский, Катерина
Шпица, Андрей Смоляков и др.
22:30 „Шегаджии” - сериал
00:00 „Двама мъже и половина” - сериал
01:00 „ Слънчева Филаделфия”
- сериал
01:30 „Приятели“ - сериал
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Понеделник, 23 юли
06:00 „Модерно семейство”
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Стъпка по стъпка ”
09:00 „Българи на три морета”
- комедийно риалити
10:00 „Предколедни тревоги“
- комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу, актьори - Дейвид
Хейзълхоф, Карълайн
Риа, Баркли Хоуп и др.
12:00 „Мутра по заместване“
12:30 „Моите мили съседи“
14:00 „На по - добро място“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал, с.7
20:00 „По средата“ - сериал, с.7
21:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.1
22:00 „ На по - добро място ” сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване” сериал, с.3
00:00 „Предколедни тревоги“
- комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу, актьори - Дейвид
Хейзълхоф, Карълайн
Риа, Баркли Хоуп и др.
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Вторник, 24 юли
06:00 „Модерно семейство” сериал, с.8
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Стъпка по стъпка ” - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
10:00 „Сексът и градът 2” - комедия
12:00 „Мутра по заместване“ сериал
12:30 Моите мили съседи“ сериал
14:00 „На по - добро място“ сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал, с.7
20:00 „По средата“ - сериал, с.7
21:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.1
22:00 „ На по - добро място ” сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване” сериал, с.3
00:00 „Сексът и градът 2” - комедия
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Сряда, 25 юли
„Модерно семейство”
„Моето семейство“
„Стъпка по стъпка ”
„Шоуто на Слави“
„Яростни топки“
„Мутра по заместване“ сериал
Моите мили съседи“ сериал
„На по - добро място“ сериал
„По средата“ - сериал
„Двама мъже и половина“ - сериал
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
„Домашен арест“ - сериал, с.1
„Моите мили съседи“ сериал
„Моето семейство“ - сериал, с.7
„По средата“ - сериал, с.7
„Двама мъже и половина“ - сериал, с.1
„ На по - добро място ” сериал, с.1
„Мутра по заместване” сериал, с.3
„Яростни топки“ - комедия, криминален,
спортен (САЩ, 2007),
режисьор - Робърт Бин
Гарант, актьори - Дан Фоглър, Кристофър Уокън,
Джордж Лопез, Маги Кю,
Джеймс Хонг, Аиша Тайлър, Дитрих Бадер и др.
„Модерно семейство“ сериал
„Кое е това момиче“ - сериал
„Хотел „Елеон” - сериал
„Модерно семейство“ сериал

Четвъртък, 26 юли
06:00 „Модерно семейство”
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Стъпка по стъпка ”
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
10:00 „Аз, ти и Дюпри“ - комедия (САЩ, 2006), режисьори - Антъни Русо,
Джо Русо, актьори - Оуен
Уилсън, Мат Дилън, Майкъл Дъглас, Кейт Хъдсън,
Сет Роугън и др.
12:00 „Мутра по заместване“ сериал
12:30 Моите мили съседи“ сериал
14:00 „На по - добро място“ сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал, с.7
20:00 „По средата“ - сериал, с.7
21:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.1
22:00 „ На по - добро място ” сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване” сериал, с.3
00:00 „Аз, ти и Дюпри“
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

06:00
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08:00
09:00
10:00
12:00
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14:00
15:00
16:00
17:00
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Доброволчество Звездоброец
за незрящи

В Морската градина във Варна вече има "Звездоброец". Скулптурата се намира близо до Астрономическата обсерватория "Николай Коперник",
която тази година чества 50-годишен юбилей.
Пластиката е дело на варненския скулптор Венелин Божидаров и представлява мъжка фигура,
устремила любопитен поглед към звездите. Минувачите я тълкуват различно.
"По-скоро нещо морско, но в никакъв случай
звездоброец, това е лично мое мнение! Някога
звездоброецът е било понятие, което се използва за човек, който изучава звездите. Ако в днешно време го интерпретираме по друг начин, е наш
проблем", коментира жител на града.
"Звездите са много красиво нещо, така че хората, които са пристрастни към звездите и евентуално ги броят и изследват, такива хора уважавам.
Аз също обичам звездите, наскоро бях на място с
много звезди, те са много красиви и това е нещо,

Варна ще има място, наречено "Доброволчество с въздействие". Зад идеята стоят младежи от сдружение "Пауър джъмп", които заедно
с незрящи варненци са решили да обновят междублоково пространство до предприятие "Успех", на което преди години е имало дори брайлови настолни игри за незрящи.
Мястото ще бъде за всички, които живеят в
района, и ще си възвърне вида благодарение
на доброволчески труд. С бюджет от 10 000 лева
разполагат доброволците. Парите са по проект,
финансиран от национално сдружение "БГ бъди
активен", което осигурява средства за проекти
за подобряване на градската среда в 10 населени места в България за втора поредна година.
Миналата година свое място си направиха в
Добрич и го кръстиха „Ябълката”.
Варненското място ще има нови беседки, брайлови игри, сцена за кино за незрящи и място за
спорт.

П

огребална златна
маска и пръстенпечат, за които се
предполага, че са принадлежали на легендарния владетел на одрисите Терес, бяха показани
в зала „Трезор“ на Бургаския музей.
През 2004 г. в надгробната могила Светица е открит богат гроб на
висш тракийски аристократ. Сред погребалните дарове са предмети
от злато, сребро, бронз,
керамика, желязо. Открито е и воинско въоръжение – брони, мечове, върхове на копия,

Усмихнати и с огромно уважение
помежду им. Правят всичко с любов. В момента техният житейски
каяк има видима хармония и тя е
в една посока - съхраняване на
добрата традиция.
Любовта към родината не идва наготово – тя се възпитава, в
което е убедено семейство Геор-

стрели. Една от най-ценните находки е масивна
златна маска с тегло близо 600 г. Тя представя

гиеви. Според тях обаче започнатото от семейството
трябва да
се продължи в детската градина и
училището.
Има различни начини
за това – народни песни
и танци, приказки, възстановки.
Децата искат примери, които да
следват. За тях идеята за съхраняване на българската нация не е
просто лозунг, а начин на живот.
"Ще се опазим и съхраним, когато се научим да уважаваме другия и да бъдем добри", твърдят
Мая и Георги.

Аìåðèêàíöè ðåêëàìèðàò Рóñå è Пîëîìèåòî
Долината на Русенски Лом като загадъчна дестинация представи на страниците си
„Уолстрийт джърнъл“ в САЩ.
Заглавието
изкушава „Неоткрита Европа:
Почивка
като никой
друг“, а уточнението е за
онези пътешественици, които искат да
се отдалечат от туристическия автобус, като
открият живописни ру-

ини, призрачни села и
загадъчни пещери. То-

ва съобщиха от Русенския исторически му-

зей. Фоторепортажът
е на Франческо Латручи, а текстът – на Хенри
Уисмайер, които
наскоро са
посетили Русе и
нег о вите
околности.
Публикацията
за Русе и долината на река Русенски
Лом е моментна снимка на откровени пъте-

част от природата, което безкрайно ми допада", споделя друг.
На пръв поглед
скулптурата е малко странна, но сигурно има някакъв
символ. Трябва повече да проуча нещата", смята трети.
Венелин
Божидаров е роден
през 1955 г. във
Варна, преподавател е в Техническия университет.
Автор е и на композицията "Рибарят и златната
рибка", която краси площад "България" и е един от любимите обекти за снимане във Варна.

Èçлоæáа çа одрèсèте

Млади хора съхраняват традицията
На всеки национален празник
семейство Георгиеви от Варна
обличат национални носии. Убедени са, че именно семейството
трябва да даде пример за възпитанието и го правят по свой
начин.
Още от детските си години хореографията впечатлява бащата Георги Георгиев, който професионално се е занимавал и с
гребане. Майката Мая играе народни танци в свободното си
време и споделя любимото хоби с малката Елисавета. Тя е на
6 години, но вече има 4 свои народни носии. Братчето Матей е
само на годинка и 4 месеца, но
също има своя първи национален костюм.
Матей, Елисавета, Мая и Георги са от тези хора, които искаш
да се срещаш отново и отново.

9

шественици – без захаросани детайли, с кратки интервюта от местни
жители, с уважение към
вековното наследство,
коментират от музея.
Независимо от нерадостния образ на
живота в русенските
села статията е позитивно откривателска и
подсказва за приключенията, които очакват бъдещите пътешественици: за места на памет, за музеи,
кръчми и незабравимите хора от долината Русенски Лом.

мъжко лице
с буйна коса
и брада. Заедно с нея е
открит и златен пръстен
с изображение на почиващ атлет. Гробните дарове са
открити в зидан от масивни каменни
блокове гроб. От скелета са открити само части от костите на тяло-

то. Според мнението на
проучвателя, покойния
доц. д-р Георги Китов
погребаният е разчленен преди трупополагането и в гроба са поставени само части от тялото му, което свидетелства за орфически ритуал. Изложените предмети са част от фонда на
ИМ „Искра“ – Казанлък,
и са единствените музейни копия на оригиналите, които се съхраняват
в София.

ÈÇÊÓÑÒÂÎ
ÎÒ ÀÂÒÎ×ÀÑÒÈ
Скрап арт е авангарден художествен стил. Това
не е техника, а стил в изкуството: от непотребни
неща да сътвориш нещо ново и красиво.
За русенеца Борислав Борисов ненужните части не са скрап, а материал за различни и красиви
фигури. Механик по професия, изработването на
различни сувенири е негово хоби. Черпи вдъхновение от ежедневието си, в
което автомобилите заемат
основно място.
„Всичко става много случайно. Просто
самата фигурка трябва да я
видя в главата си. Основно неща, свързани с техниката: мотори,
трактори, коли, картинги и какво ли не още. Понеже това в
България няма кой да го оцени, продължавам да
си ги правя и не разчитам да се изхранвам от него, но ако някой купи нещо, е добре дошло“, казва
механикът и допълва, че използва основно стари
зъбчатки, ролки, карета, вериги, свещи, пружини и
ангренажни парчета – части, които са от стомана
и могат да се заваряват. Допълва, че изработката
на всяка фигура отнема различно време.
Както във всяко изкуство, тук също има тънкости и специфика. Борислав Борисов споделя,
че занапред няма сериозни планове за развитие
и изработката на фигури от стари автомобилни
части ще продължава да му е хоби.
Наскоро Борислав Борисов и още 24 непрофесионални майстори се включиха в изложбата
„Приложни изкуства и художници любители”. Тя
бе подредена по повод 25 години от създаването на Историческия музей в Тутракан.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Обири, обири…
в Черепишкия
манастир
Неизвестно лице открадна икона и

кутия с дарения от Черепишкия манастир, съобщиха от Областната дирекция
на МВР във Враца. За установената липса на вещи от постройки в двора на манастира е съобщил игуменът. На място
е установено, че неизвестно лице е проникнало през незаключена врата в храма на манастира, откъдето е извършило
кражба на дървена кутия с дарения и една икона. Размерът на нанесената щета
по данни на игумена възлиза от 300 лв.
По случая в РУ-Мездра е образувано досъдебно производство

от банкомат

Около 200 000 лева са откраднати от
взривения в Пловдив банкомат на ДСК,

информират от Районната прокуратура в
града. Взривът става през нощта и събужда хиляди жители на квартал "Тракия". Ус-

тройството, разположено в сградата на
банковия офис, е с контролиран достъп.
Влиза се само чрез карта. Това означава,
че или карта за достъп е била открадната, или е възможно вътрешен човек да
е помогнал впоследствие. Обирджиите

са заловени. Единият е студент по право от Молдова.

на пощата в
Световрачене

Двама или трима души, въоръжени с маски и бухалки,
влезли минути след 9 часа сутринта в пощата на софийското
село Световарчене. Те заплашили служителката на гишето, която тъкмо се канела да раздава пенсиите на няколко чакащи
възрастни хора.
След това избягали с парите.
За щастие сумата, която са откраднали, не е голяма, тъй като служителката държала само две пачки в ръце. Извършителите избягали с намиращ се
наблиза автомобил в неизвестна посока и се издирват.

За пенсия - с пистолет

В

ъзрастна и трудно подвижна жена от село Световрачене, която е била
на метри от обирджиите, от-

мъкнали 3000
лева от пощата, призна, че
е въоръжена и
даже показа законно притежавания си газов
пистолет.
Баба Иванка била първа на гишето в пощенския
клон, за да вземе пенсията си.

Но поради обира не успяла да я получи. Тя признава, че се е уплашила много,
но че и сега не е спокойна
въпреки че е въоръжена.
"В мен си го нося оръжието. Не смея да го оставя.
Имам си разрешително, аз
съм си го регистрирала. На
вилата като ходя, всеки ден
е с мене, а вкъщи си го заключвам в касата, децата да

не ми го пипат. Не посмях да
го използвам, защото тук има
стъкла, а касиерката беше
паднала, след като единият
я удари по главата", допълва баба Иванка.
„Не мисля, че е редно в
дните за пенсии да оставят
служителките без човек, който да е тук и да ги пази”, коментира кметицата на Световрачене Светла Николова.

Син теглил парите на Плашат
починалата си майка 33 пъти с бележка

А. Д. се призна за виновен за това,
че над тридесет и три пъти е получавал
личната пенсия на майка си от нейно
име, като лъжел в пощата, че тя е във
влошено здравословно състояние и не
може да се придвижва, като с това причинил имотна вреда на НОИ в размер на
7 402,68 лв. (В Окръжната прокуратура –

Русе се води досъдебно производство
за установяване причините за смъртта
на жената, която към месец май 2015 г.
е била на 79 години).
Причинените имуществени вреди от
престъплението са възстановени. Наложено му е наказание една година лишаване от свобода.

Грозна постъпка

За по-малко от денонощие служителите на
районно управление –
Приморско, установиха
и задържаха извършителите на кражбата на
крупна парична сума,
собственост на
28-годишна
бургазлийка. Извършителите
са привлечени в качеството
на обвиняеми и вече
са с присъди, след като са сключили споразумение
с районна прокуратура.
Задържаните - 17-годишната Е. Б. и 18-годишният Н. Т., и двамата от София, пристигнали в Приморско с идеята да за-

почнат работа в търговски складове в града,
обслужвани от хазяйката им. Докато се устроят на квартира, работодателката ги настанила

в дома си. Още сутринта бургазлийката констатирала, че от дамската й
чанта е открадната сумата от 16 500 лв. оборотни пари.

Своевременно алармирала полицейските служители и те започнали незабавни оперативно-издирвателни действия. След
извършване на кражбата двамата отпътували от
Приморско с такси, като
заплатили на водача 500
лв.
Извършено е претърсване на
къща в София, в която
те се укрили. Е. Б. и В.
Т. са задържани, като
открадната
от тях сума
е намерена
и иззета.
На 17-годишната Е.
Б. е наложено наказание 3 месеца условно лишаване от
свобода с 2 години изпитателен срок, а на Н. Т. - 10
месеца условно лишаване
от свобода с 3 години изпитателен срок.

пред вратата

Измамници заплашили възрастен
мъж, за да измъкнат парите му, но този път не по телефона. При новата схема тормозът бил с бележка със заплахи
за живота, оставена пред дома на потърпевшия - 87-годишен пенсионер от
Русе.Той намерил под вратата на апартамента си зловещо послание: „Ако ви
е мил животът, сложете 2000 лева във
вестник под пейката пред входа.” Въпреки инструкциите до час да остави
парите бившият военен не се уплашил,
а веднага позвънил на съседите, на сина си и снаха си.
Докато разговарял с тях, на домофона се позвънило. Снаха му обаче вдигнала слушалката и казала на човека отсреща, че е извикала полиция. Синът на
възрастния човек слязъл пред блока, но
не видял никого.
Полицията в Русе започна проверка.
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Крими
хроника
Жена загина
при пожар
Жена е загинала при
пожар в дома си в горнооряховското село Янтра.
Пристигналият на мястото пожарникарски екип
е потушил пламъците и
при огледа в основната
сграда е намерил тялото
на 65-годишна жена.
В пристройка е била
89-годишната й майка, която не е пострадала.
Задържани
за грабеж
В полицията постъпил
сигнал от 69-годишна жителка на Долни Дъбник,
която заявила, че в двора
на дома си е била нападната от двама непознати.
Те с физическа сила я съборили на земята и взели дамска чанта с лични
документи и пари 205лв.
От проведените незабавни оперативни действия са установени извършителите на деянието
– 17-годишни от същия
град. Чантата е намерена и парите са върнати
на собственичката срещу
разписка.
Двамата извършители
са задържани за срок до
24 часа.
4 г. за британец,
убил абитуриент
Върховният касационен съд потвърди 4-годишната присъда на британеца Мейсън Кристофър, който уби 18-годишния абитуриент Емил Ботев в София. Точно четири години след кървавото убийство върховните
магистрати постановиха
окончателното наказание за чужденеца.
Спасен белгиец
в Рила
Белгийски младеж беше спасен в Рила, след като падна и контузи коляното си под Додов връх.
След падането 19-годишният мъж и негов спътник
успяват да подадат сигнал
към спасителната служба.
Екипите достигат до
мястото, където се намира пострадалият, след 3
часа. В продължение на
13-14 часа те го пренасят
на ръце през планината с
носилка.
Водолази откриха
труп в Тунджа
Водолази от Пловдив
откриха трупа на 37-годишен мъж в река Тунджа
край казанлъшкото село Розово. Младият мъж
отишъл да лови риба на
реката вчера и не се прибрал. Близките му подали
сигнал. Недалеч от кариера за пясък бил открит велосипедът му, както и рибарските му такъми.
Малко след това тялото на мъжа е извадено на
брега.
Страницата подготви
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Левски - Конспираторът

Арслан Дервишоглу
Ефенди, Дервиш Мехмед
Кърджаль, Ибрияма Анадоллу и Чизмели Кърмъзъ са само част от всички 30 псевдонима, които
Васил Иванов Кунчев използва в писмата си за
кореспонденция между революционните комитети в страната и

чужбина. Смята се, че
той е първият деец на
националната революция, който измисля имена за прикритие на всички комитети в страната. Цялата кореспонденция между членовете на комитетите и
нарежданията на ръководството се осъщест-

вява посредством псевдоними. На общото събрание на Българския революционен централен
комитет, проведено
през пролетта на 1872
г. в Букурещ, делегатите от България участват с псевдонимите на
своите комитети.
Така освен велик ре-

волюционер Левски остава в историята и като ненадминат конспиратор.
Ето и част от прозвищата на Апостола.
Васил Иванов, Васил Дякон-Левски, Васил Иванов Кунчев,
Васил И. Лъвский, Васил Лъвский (В. Лъв-

Недостижим

Левски основава революционен комитет худ. Васил Стоилов
От стр. 1
Такива държавници
на всички властови позиции ни трябват днес,
Апостоле – отговорни,
самокритични, социално
чувствителни, с безукорна морално-ценносттна
ориентация. Защото бедността превърна достойни хора в клошари. Защото усилията за разкриване, предотвратяване и пресичане на прес-

С

лед залавянето на
Васил Левски на 26
декември 1872 г. в
Къкринското ханче турската власт организира
процес срещу него в София, като Дякона е подложен на кръстосан разпит
в продължение на 5 дни
– от 5 до 9 януари 1873 г.
Смъртната му присъда е
издадена на 14 януари.
От протоколите от разпитите се вижда, че основната мисъл на Левски е била да запази, доколкото е
възможно, създадената с
толкова усилия вътрешна
революционна организация. Сред отговорите му
обаче могат да се намерят и такива, които пряко кореспондират с неговите политически идеи,
споделени в документите, свързани с революционната му дейност.
Ето някои извадки от
казаното от Васил Левски
пред турския съд:
- Как е името ти, как е
името на баща ти, откъде си, какво е занятието
ти, на колко си години?
- Васил, на баща ми –
Иван, от Карлово съм [и]
съм на двадесет и шестдвадесет и седем години,
занятието ми е да облекчавам положението на
българите и обикалях, за
да им давам упование.
- С какво се занимава-

тъпността във всичките
й разновидности не дават очакваните резултати. Защото правосъдието често поради зависимости, корупция и външен натиск става кривосъдие. Не ти се вярва? Така е, Апостоле!
Енергетиката е зависима от чужди енергийни и геополитически интереси. Здравеопазването боледува. Парите за

науката не достигат.
Демографската криза
топи безпощадно нацията. Млади и способни българи напускат страната и работят за просперитета
на други държави. Огромна част от пенсионерите живеят в недоимък, огорчени и обидени. Всеобхватността и размерите на корупцията са стряскащи. Прав си да се гневиш, Апостоле! Сигурен съм, че ако беше сред
нас, незабавно би изискал
да бъдат наказани с цялата
строгост на закона виновниците, ограбили държавата и смачкали мечтите на
хората за справедливост.
А какво правим ние ли?
Усилено цитираме твоите съвети и завети, но ни
липсват борбеност, вдъхновение и всеотдайност за
реализирането им в живота. Длъжници сме ти, Апос-

толе! Ще изпълним дълга
си към теб, когато всеки
от нас би могъл да каже
за мечтата на своя живот
думите, които възрожденецът и родолюбецът
Кузман Шапкарев е казал
за своята мечта: „Да стана нещичко полезен народу си.” И не само да кажем тези дум, но и да ги
защитим с дела пред нашата съвест. Твоята духовност е великолепна сплав
от воля, морал, идеи, стремежи – и всичко това, използвано целенасочено и
безкомпромисно в служба
на народа. Ти си къс самородно интелектуално
злато, блестящ ум, на който съдбата не позволи да
развие докрай своите способности. Познатите критерии за личност се оказаха тесни за тебе. Ти разчупи техните рамки и засия недостижим в своето
величие.
Нено ВИШЕВ

Апостола пред съда
ше в Сърбия и
Влашко?
- В Сърбия ходих да се уча в
училище, а от
Сърбия ме извикаха в бунтовническия комитет
във Влашко.
- Викаха те в
бунтовническия
комитет за каква
служба?
- Възложиха ми
да обнадеждявам
цяла България.
- В какво се
състои
това
твое обнадеждяване и как
щеше да го извършваш?
- Данъци много, а нямаш
спокойствие. [Ето], за това щях да ги обнадеждявам.
- Къде ходи с тая цел и
какво правеше из местата, където ходеше?
- Ходих в Свищов, Ловеч,
Търново и Пловдив, защото Сърбия, Влашко, Черна
Гора и Гърция са готови да
заграбят България, затова, за да не дадем земята
си. Обикалях [и] в местата, дето ходех, оставях
книжа; три пъти идвах [и]
в София...
Още когато бях в училището, чух, че във Влашко се
образувал комитет. Оти-

Васил Левски пред турския съд худ. Калина Тасева
дох в Букурещ, намерих Хаджи Димитра, попитах за
организацията им. Той ми
каза. Тяхната организация
не ми хареса, защото бяха
около стотина души, затова се върнах обратно.
Постъпих във военното
училище, после Ценович ми
изпрати едно писмо [и] ме
извика. Съдържанието на
писмото беше: "От всички
страни се събраха българи, образува се комитет,
да дойдеш час по-скоро!"
Заминах за Букурещ, намерих Ценовича, той ми каза, че от всички краища
на България имало много
хора; дошлите тука [хо-

ра] ще избират комитетски членове; поради това,
че те се намират в постоянни вземания и давания,
в събранието ще влизат
с маска. Тия маскирани хора ще гласуват за избиране на шест члена. Тогава,
за да ме опознаят, не [ми]
поставиха маска. Тия маскирани ме видяха, за да ме
познават в местата, които [ще] обикалям.
- Къде отиде при второто ти връщане в Букурещ, какво прави и кога
мина пак отсам?
- При връщането ми в
Букурещ, тоя път по силата на необходимост-

Левски и Миткалото - худ. Иван Петров
ский), Васил Левски
(В. Левски), Васил Гинин, Дяконът, Дякончето, Дякон Игнатий
(Игнатие).
Някои от фалшивите
и чужди имена, използвани в паспорти, тескерета и адреси: Дидьо
Пеев, Добри Койнов,
Иван Фетваджиев, Нико Жеков, Петко.
Революционни
псевдоними, с които
подписва писма и други документи:

Ас. Дер. Кър[д]
ж[алъ], Аслан (Арслан)
Дервишоглу, Афъз ага
(Афъзаа), Афъз Ефенди, Бай Вълчо Драгньов (Драгнюв), Бай
Драгню (Драгньо),
Бай Филип, В. Лъ-кий
(Лъ-кий), Тропчу, Хаджи Ахмед (Амет) Съръ
Азис Рушидоглу, Хаджи Ахмед Саръ Чизмели Кармъзъ, Хаджи Асанаа (Асанага),
Стан Станчулеско, Кешиш Първан, Филип.
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та, четири-пет месеца не минах отсам. Малко преди обира на хазната заминах през Цариград
по суша за Пловдив. Когато пристигнах там, от
Букурещ дойде едно писмо, в което беше казано:
"Хазната, която отивала
за София, била обрана; поради това задържан бил
някой си Димитър; ако по
тоя случай се заловят и
комитетските хора, ти
дай знак за повдигане на
общо въстание, ние ще
пишем на всички войводи [и] те ще ти се притекат на помощ". След като
прочетох това писмо, аз
размислих: поради това,
че обирът на тая хазна е
разбойничество, не намирах за подходящо да се повдигне въстание. Затова
писах на намиращите се
в цяла България комитети, за идването от Букурещ на такава заповед, и
че понеже в случая се касае за разбойничество,
няма основание за въстание. В същия смисъл отговорих и на Букурещкия
комитет. След тоя отговор Букурещкият комитет искаше да ме отстрани и освободи от работа. Сетне аз реших да
отида в Цариград, да потърся големи личности
като вас и, признавайки
престъплението и греш-

ката, да поискам прошка
и да разправя от начало
до край с всички подробности положението.
- През [време на] тая
си обиколка как намери
настроението на народа
и по какъв начин се приближи до всекиго?
- Начетените българи,
които очакваха напредъка
чрез просветата, намираха за опасно и неуместно
искането на права с оръжие. Те бяха на мнение, че
вместо да се прави това,
напредъкът и просветата, [както] и тия работи, да се уредят чрез държавата, помощта на чужди народи да се избегне. По
такъв начин те се държаха настрана от нашите
комитетски работи. Обаче селяните, които са залагали тапиите си за сто
гроша, които след няколко години ставаха хиляда
[бяха на друго мнение]. Десетте кола сено, чрез услугата на мухтарите са
били записвани от юшюрджиите – петнадесет, десет овце се записваха от
бегликчиите – петнадесет. Тия селяни в такова
тежко положение, когато
им се говореше за какъвто и да е бунт, с надежда
че ще се отърват от това зло, идваха накъдето ги
теглехме. Това са моите
впечатления.
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Почти всички жени
от село Караманово се
включиха в пресъздаването на обичаите около
Еньовден. Инициативата дойде от настоятелството на народно читалище „Светлина“, а
идеята беше изцяло насочена към подрастващите, като се възстанови възможно в найголяма степен автентичността на народните традиции. Като сво-

еобразна сцена на възстановката се превърна дворът на църквата
„Свето Възнесение Господне“. „Както повелява традицията, рано сутринта, още при изгрева на слънцето, набрахме букети с билки, които сплетохме на венец.
По-късно всички гости
на празника преминаха през него за здраве
и берекет“, разказва читалищният секретар Ру-

мяна Николаева. В храма, който преди дни отбеляза 150-ата годишнина от съграждането му, пламъчетата на
стотици свещи озариха помещението с надежда за по-добри дни
и щедра реколта. На
излизане от църквата
всички бяха поръсени
с „мълчана“ вода, а млади невести в национални носии щедро раздаваха прясно сварен
билков чай. Възстановяването на народните традиции продължи
с раздаването на амулети, съдържащи наречени билки, с посланието:
„Еньовден да ви изпълни с надежди за здраве,
щастие и любов. Да предаваме традициите, защото те крият необятното съкровище на народната мъдрост.“

Като неразделна
част от празничната
обредност в този етнографски район е и
обичаят ладуване. Традицията беше пресъздадена от танцова формация „Колорит“. Наймалката участничка
Владислава Мирчева
много емоционално и
артистично влезе в ролята на еньовата буля.
Наричанията и напевите бяха свързани с добротата, щедростта и
благополучието през
цялата година. Поляната около християнската обител се огласи от
традиционните еньовденски хора, на които
се хванаха всички присъстващи.
За децата празникът
продължи в района на
хижа „Горски кът“.
Марий ПEйЧЕВ

Äâîåí ïðàçíèê С билки и песни

Двоен празник отпразнуваха пенсионерите
от клуб ”Надежда”, с. Мечка, общ. Иваново –
празника на билките Еньовден и 30 години от
създаването на клуба. На празника присъстваха пенсионери от селата Мечка, Иваново, Красен, Тръстеник, Бъзън, Долапите и Писарево.
Домакините посрещнаха гостите по стар български обичай с хляб и сол и стръкче еньовче
за здраве и късмет. Тържеството бе открито
от председателя на клуба Русанка Трифонова.
Поздравления и подаръци бяха поднесени от
кмета на с. Мечка Ивелин Илиев, от председателя на читалище „Отец Паисий - 1927”, с. Мечка, инж. Ивалинка Цанкова, председателя на
общинската пенсионерска организация Райна
Абрашева и от всички председатели на клу-

бовете, присъстващи на празника. За доброто настроение се погрижиха Петър Георгиев
и оркестър „Оникс” от с. Писарево. Сред красивата природа на брега на р. Дунав в местността Стълпище в новооткритото заведение
„Сом”, собственост на Любен Рабчев, четири
часа се разнасяше българска музика и се виха кръшни хора.
райна аБраШЕВа, с. Мечка

По традиция всяка година в силистра
се провежда празник на Еньовден. Тази година той бе в обновения парк край р. Дунав. Водещ беше христо христов. Празникът беше проведен под егидата на община
силистра и регионалния исторически музей. Още от сутринта бяха подредени щандове с билки с подробно описание какво
лекуват. В голяма тенджера се вареше чай
от 21 билки. Всички присъстващи бяха почерпени с него.
с щандове се представиха НЧ "христо
Ботев - 1941"- с. Българка, НЧ "светлина 1906" - с. смилец, и НЧ „ламбриново - 2013”
- с. Полковник ламбриново. Всяко читалище се представи с дрехите, с които в миналото са се обличали по жътва - всекидневно и празнично облекло.
В групичката
имаше малки деца, облечени с национална носия. Накрая се изви кръшно добруджанско хоро.
йорданка ЖЕкОВа, силистра

Перлена сватба
НЧ ”Светлина 1883”, с. Раданово отбелязахме една перлена сватба - 30 години брачен живот на
сашо и Мария стефанови. Съпругът
подари на съпругата
си бижу с перли, чиито мъниста напомнят за изнизалите се
години брачно съжителство. Семейството получи скромен

подарък и от читакървата Тодора
лището.
Копаранова
и снаха й
Организирахме
Боряни „Века, свечер на
кърсвекървата
вата и
Румяснахата”,
на Маизпълнена
ринова и
с богата проснаха й Антония Хайдарова.
грама, много песни и
стихове. Във вечер- Всички участници полута взеха участие све- чиха скромен подарък.

Празнуващите почерпиха своите гости.
Читалището се готви да отбележи 135
г. от основаването си
и 120 г. от създаването на първия самодеен театрален състав.
Ние се гордеем с нашето читалище и поздравяваме всички самодейци.
Мария кУзМаНОВа,
председател на
НЧ „светлина 1883”,
с. раданово

18.VII. - 24.VII.2018 г.
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Учредителното събрание на новия съюз
на пенсионерите бе
проведено съгласно
изискванията на Закона за юридически лица с нестопанска цел.
Искрено се надявам,
че новото юридическо лице ще се отличава от досегашните.
Основната негова дейност ще бъде ефективната защита на интересите на пенсионерите от цялата страна. Инициативата се зароди
на отчетното събрание на дружество „Достоен
живот“ от столицата, на което съм председател и
което е структура на столичната организация на
СП-2004. Носители на инициативата са и представители на столични пенсионерски организации,
както и дружества и колективи от други градове
на страната.
Назряла е необходимостта от ново качествено обединение на пенсионерите, което ще даде
възможност за разширяване на организационната работа сред дружествата и колективите, за да
се постигнат желаните резултати за по-достоен
живот. Разрешете накратко да обясня причините, довели до убеждението за предприемане на
действия за учредяване на новия съюз.
На 3.6.2018 г. се навърши една година от проведения IV конгрес на най-големия съюз на пенсионерите в страната СП-2004. Той беше подготвен
и проведен в нарушения на Устава и ЗЮЛНЦ. Това възмути 65 делегати от цялата страна и те напуснаха заседанието. С подписа си изразиха своето несъгласие и го отнесоха в Софийския градски съд за решаване на възникналия спор. И ето,
повече от една година този спор не е решен. Не
е насрочено и съдебно заседание. Нещо повече.
Съдът установи парадокса, че след председателството на Цветан Минков до февруари 2017 г. нашият съюз е без легитимно избран и регистриран
председател съгласно изискванията на закона.
Бездействието на Централния съвет е опорочило взетите решения преди и след конгреса. Тази
констатация наложи през април 2018 г. същият
да назначи служебно юридическо лице, което съгласно чл. 29 от ГПК да представлява съюза. Това
доведе до разстройване работата на структурите по места, без те да носят вина за случващото
се. Липсва взаимодействие и контрол. А наболелите въпроси за хората от трета възраст растат
непрекъснато.
Тези причини са в основата на предприетите
действия от инициативен комитет за създаване
на нов съюз на пенсионерите.
Наименованието „нов“ не е случайно. Това е
желанието да скъсаме с досегашните порочни
практики, водещи до разединение и противопоставеност, до недобра организационна дейност,
дори до бездействие. Стига се до излишни действия, неподходящи политически гравитации от някои лидери на пенсионерски сдружения, което в
крайна сметка води до отслабване на енергията и
желанието за промяна на над 2 млн. пенсионери.
Вратата на новото сдружение е отворена за
всички пенсионери, желаещи да обединим усилията си в едно. На учредителното събрание присъстваха представители от Перник, Ихтиман, Кюстендил, Радомир, Ловеч, очакваме представители от Етрополе и Ботевград. Присъстваха и членове от други юридически лица – Българска асоциация на пенсионерите, Българска асоциация на
пенсионерите – обединени, Национален български университет – трета възраст и др. Обединението е необходимо точно сега, когато социалното неравенство и несправедливостта вземат все
по-големи размери.
Новоучреденият съюз ще работи за повишаване жизнения стандарт на пенсионерите. А за това
е нужна икономика, която е основен източник на
социална политика.
Петър ПЕТрОВ,
председател на Нов съюз на пенсионерите
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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23 юли - 76 г. от разстрела на Никола ВАПЦАРОВ

Н

а 4 март 1942 г.
рано взори Вапцаров е арестуван и този арест ще бъде последен. За поета
започват жестоки дни и
нощи. По-късно по време на процеса Вапцаров ще разкаже на жена си: "Там бях загубил
представа за времето.
Ту ме измъчваха, ту ме
оставяха да се съвзема,
за да започнат отново.
Тежкия бой и стягането с електрически обръч можех да понасям,
но най-ужасното изтезание беше бесенето с
главата надолу. Три пъти бях подлаган на такова мъчение и чувствах, че вече нямам сили да издържа. Исках
да се самоубия, но нямаше с какво. Случайно намерих в ъгъла на
килията едно кабърче,
взех го и го забих във
вената на ръката си.
Кръвта бликна и започна да изтича, а аз се
унесох в тихо блаженство. Спомних си за целия живот, дожаля ми
за слънцето, за живота и най-вече за това,
че бях направил малко за освобождението
на родината. Но с гордост повтарях в себе
си: врагът ще бъде разбит - победата ще бъде
наша! И в тоя миг ключът на вратата щракна
и вътре нахлуха полицаи. След малко дойде
и лекарят, който спря
кръвта и превърза раната. И отново започна
пукане на костите, скубане на косата, миризма на горено месо…" В
дирекцията на полицията Вапцаров преминава през цялата изобретателност на човешката
жестокост, макар че самият той е пример за
рядка човечност и доброта. Веднъж - пребит

Последни мигове
при поредните разпити, той казва на една от
затворничките: "Много
те моля, ако те обвинят в нещо и ако
те измъчват, да казваш, че за всичко съм
виновен аз." Тя разказва още, че при арестуването жена му му дала хляб. Когато седнали
да ядат, той се отказал
от своя дял: "Аз съм поиздръжлив от всички.

вите им, той намери сили и ми се усмихна така
широко, така топло по
братски, с такава вяра в
близката победа, както
той се усмихваше през
целия си живот." Писателят Богомил Райнов
много точно е изразил
неговия характер: "Поетичният талант и човешката красота у Вапцаров
бяха единни и неделими, както мислите, вя-

Със съпругата си Бойка
Имам тренинг в това
отношение. При арестуването ми миналата година не съм ял по
цели дни, пък и друг
път ми се е налагало."
На 6 юли 1942 г. започва процесът. По-късно
в своите спомени брат
му Борис Вапцаров ще
сподели: "…Това не беше той. Това беше сянка
от него. Това беше скелет, облечен само в прозрачна кожа. Фашистите бяха изсмукали всичкия живот от неговото
тяло. Продължителните
инквизиции го бяха сломили. Беше страшно да
го гледаш. Но сломено
беше само тялото. Духът
живееше. Очите гледаха
пламенно и с оная присъща за него човечност.
И тогава, когато смърт
та беше спряла студената си ръка върху гла-

рата и действията му
бяха единни и неделими - в живота, в борбата, в поезията. При цялата си душевна сложност той бе ограничен
и прост, с оная простота на съвършенството,
свойствена на бистрия
кристал или на планинското цвете."
По време на съдебния
процес в негова полза
свидетелстват трима души - голямата българска
поетаса Елисавета Багряна, известният художник К. Щъркелов, който
с уплаха казва на процеса за Вапцаров: "Сега
не го зная какъв е!" Третият свидетел, посочен
от Вапцаров - народният представител Таско
Стоилов, прави всичко
възможно, за да не се
яви в съда. Показанията на свидетелите с ни-

що не помагат на поета.
В края на съдебното
следствие Вапцаров поема цялото обвинение и
отговорност върху себе
си: "Аз се борих за щастието на моята родина, готов съм да умра
за нея." По-късно един
от големите и уважавани български поети
Младен Исаев ще сподели: "Вапцаров много добре знаеше какво
значи да поеме цялата отговорност върху себе си. Това значеше просто смърт и
той я прие съвсем спокойно." На 18 юли съдебното следствие завършва.
След като минават няколко дни в неизвестност и тревожно очакване, в 11 часа сутринта
на 23 юли 1942 г. съдът
произнася присъдата.
Залата е пълна и цари
смъртна тревога. Председателят - полковник
Ил. Младенов, чете решението за 12 смъртни присъди, 6 от които
задочни. Осъдените на
смърт са: Никола Вапцаров, Антон Иванов, Антон Попов, Атанас Романов, Петър Богданов и
Георги Минчев.
"…Въз основа на
чл.16, предложение последно, и чл.17 от Закона за защита на държавата ги осъжда на смърт
чрез разстрелване …в
името на Негово Величество Цар Борис ІІІ…"
Присъдата трябвало да
бъде изпълнена в срок
от двадесет и четири
часа. Шум, въздишки и
тихи стенания изпълват залата. Разрешено
е свиждане само за три
минути. Думите се отронват с необикновена

мъка: "Прощавайте…
настъпи краят! " Целият
този 23 юли, четвъртък,
е изпълнен с остри драматични преживявения.
Обстановката е напрегната. Драмата се приближава към своя финал. Следобед Никола
Вапцаров и останалите
осъдени получават разрешение за последно
свиждане от 5 минути.
"Мили мои, много грижи ви създадох.
Прощавайте! Мамо,
аз трябва да умра.
Гледай да свикнеш с
тази мисъл, успокоявай се с думите на своя
Исус Христос: "Ако житното зърно най-напред
не умре, то не може да
даде плод." Докато другите осъдени пишат писма на близките си, Вапцаров пише последните си стихове, родени в
полицейския ад.
Когато свиждането
свършва, жена му излиза от затвора, разгръща
листчето, което Вапцаров й е дал. И тук намира
две прощални стихотворения. Първото "Прощално" е най-нежното
стихотворение, което
поетът пише през живота си:

Евроелитът срещу евронарода

Не е логично изпълнението на
един класически бюрократичен ангажимент, какъвто е председателството на Съвета на ЕС, да бъде посрещано с безкрайни овации и френетично вувузелене. Ама как, ще кажат хвалителите на правителството, България се справи чудесно с
европредседателството. Като че ли
можеше и да не се справи.... Това е
все едно конферансието на някое
тържествено събитие да не се справи, когато чете от листче кое след
кое следва.
Ами Западните Балкани, ще продължат харесващите властта, нали
тъкмо ние отново вкарахме в дневния ред на големите темата за тяхното присъединяване към ЕС? Така
въпросът със Западните Балкани е
дискусионен, най-меко казано. Първо, декларацията от София изобщо
не говори за присъединяване, а за
европейски перспективи на държавите от региона и в това отношение
дори е крачка назад в сравнение с
декларацията от Солун, приета преди 15 години. И, второ, на Македо-

ния и Албания наистина бе обещано
започванe на преговори след година, но при определени условия. Току-виж след година се окаже, че условията не са изпълнени, че трябва
да се чака
още една
година,
а после
още една, и още
една... Казано съвсем откровено
и съвсем
неполиткоректно,
дали Македония
ще получи наградата "започване на преговори за влизане в ЕС", след като я
добутаха до НАТО, не зависи и никога не е зависело от България. Така че отново нямаме кой знае какви
поводи за самовъзхвала.
Има обаче една тема, която мо-

жехме и дори трябваше да засегнем
по време на европредседателството. Социалната. И тъкмо на България, която продължава да бъде на
последно място по доходи в ЕС, напълно
подхождаше
да говори
особ е но активно
по този въпрос.
Разбира
се, социалната тема е важна за всички европейски граждани. Защото например млади испанци с висше образование не успяват да си намерят
работа в родината и се прехранват
като сервитьори в лондонски заведения, а бедността в италианския юг

Понякога ще идвам във
съня ти
като нечакан и неискан
гост.
Не ме оставяй ти отвън
на пътя,
вратите не залоствай.
Ще влезна тихо. Кротко
ще приседна,
ще вперя поглед в мрака
да те видя.
Когато се наситя да те
гледам,
ще те целуна и ще си
отида.
Второто стихотворение "Борбата е безмилостно жестока" с право може да се нарече поетичното и идейно завещание на Вапцаров. То
е най-обобщен израз на
Вапцаровия хуманизъм
и на философията му.
Осъдените са екзекутирани в 21 часа.
Късно вечерта черната камионетка с ковчезите и свещеника заминава към квартал "Орландовци", където се намират Софийските гробища, за да бъдат погребани разстреляните. Интересното е, че гробовете им са били изкопани
няколко дни преди това,
което говори за абсурдността на самия процес.

Страницата подготви Цветан Илиев

съвсем не е станала по-малка след идването на власт на новото правителство
в Рим. Съвсем естествено е европейците да се вълнуват най-вече от въпроси,
свързани с доходите си, с /не/възможността да получават добро образование
и добра медицинска помощ. Съответно
това трябва да са въпросите, които основно да вълнуват европейските, в това
число и българските, политици.
Основната причина за дълбоките
кризи, които разтърсват Европейския
съюз, се корени във факта, че евроелитът се откъсна твърде силно от обикновените европейски граждани. Евроелитът все по-силно се капсулира в своя
брюкселски свят, откъдето е невъзможно да бъдат видени тревогите и надеждите на обикновените хора. Грижите на
еврочиновниците от всякакъв ранг нямат нищо общо с грижите на нормалните жители на Лисабон, Париж, Атина или
София. Сякаш не живеем на един континент, а на съвсем различни планети.
При това планети, които непрекъснато
се отдалечават една от друга. Ако този процес продължи, ако се задълбочи
разделението между евроелита и евронарода, от Европейския съюз скоро няма да остане и помен.
Петър ВОЛГИН

2

14

Медицина

ПОДАРЕТЕ СИ ЗДРАВЕ
с продуктите на ФармаБион ПЛЮС еооД
„ Е л Да - рУТиН капсули х 60“
на Espara
G m b H ,
австрия,
съчетава пет от
най-мощните природни средства, прилагани
при проблеми с кръвоносните съдове - екстракти от елда (гречка), червен лозов лист,
японска софора, рутин
и магнезий. Продуктът
се прилага успешно
при напукани капиляри, разширени вътрешни и външни вени, хемороиди, тромбофлебити
и трудно заздравяващи рани, възникнали в
резултат на нарушено
кръвоснабдяване; за активизиране на кръвната циркулация и лимфния дренаж на венозната система; за увеличаване еластичността
на стените на вените и
нормализиране на кръвоснабдяването; за премахване на напрежението и чувството на сърбеж и изтръпване; за облекчаване на напрежението, отоците, болките и спазмите в краката; за предотвратяване
на кръвонасяданията и
ускоряване на резорбцията при синини и натъртване.
“каНЕла
Плюс
капсули х 30”
на Terra
Point
GmbH,
а в стрия, e природна алтернатива при диабет
тип 2. Съдържа хром,
цинк, витамин Е, екстракт от нопал и алфалипоева киселина. Поддържа нормални нива на кръвната захар,
кръвното налягане, „ло-

шия“ холестерол и триглицеридите. Неутрализира свободните радикали, забавя развитието на диабетните усложнения като атеросклероза, ретинопатия, невропатия ... Съдейства за
по-малко натрупване на
мазнини, особено в коремната област, и лесно
използване на мастните
запаси като източник на
енергия. Алфа-липоевата киселина е помощно
средство при лечението на диабет и периферна нервна дегенерация,
за изчистване на черния
дроб, спиране образуването на катаракта и за
предпазване от сърдечно-съдови и дегенеративни заболявания. Нопалът регулира нивата
на кръвната захар, „лошия“ холестерол и триглицеридите, нормализира процесите в стомашно-чревния тракт и функциите на черния дроб.
Хромът участва в метаболизма на глюкозата и
подобрява работата на
инсулина.
При хъркане, неспокоен сън, лошо възстановяване, преумора. Найчестите причини за поява на хъркане са затлъстяването, употребата на
алкохол, успокоителни
и хипнотични препарати, възпалението на дихателните пътища и синусите. “сТОП На хъркаНЕТО капсули х 50” на
Espara GmbH, австрия,
е балансирана природна комбинация от калций, растителни екстракти от бял бъз, евкалипт,
бял равнец, киселец,
шипка, сминдух, ехинацея, кайенски пипер и ен-

зимите протеаза и алфаамилаза. Продуктът препятства прекаленото отпускане на мускулите на
небцето, езика и гърлото
по време на дълбок сън,
проявява противовъзпалителен, противомикробен и противоалегичен
ефект и осигурява спокоен сън и възстановяване, облекчава дишането и съдейства за изчистване на жилавите секрети от носа и околоносните кухини.
Да откажем алкохола и цигарите
с
“кудзу капсули х 60”
на Espara
GmbH, австрия. Съдържа висококачествен екстракт от
растението кудзу. Има
изразено потискащо въздействие върху влечението към алкохола и тютюнопушенето и забавя развитието на физическата зависимост към
тях. Съдейства за нормализиране функциите на увредените органи чрез своето адаптогенно, антиоксидантно и
хепатопротекторно (изчистващо и защитаващо
черния дроб) въздействие. Снижава алкохолната интоксикация. При
употребата му не се отбелязват никакви токсични странични ефекти. Освен това кудзу подобрява микроциркулацията и кръвоснабдяването на сърдечния мускул, нормализира кръвното налягане и отстранява свързаните с него
аритмия, сърдечна болка
(ангина пекторис), главоболие и световъртеж, изчиства и оздравява стените на кръвоносните
съдове.

за информация се
тел. 02/9532601,
обърнете към вносителя:
“ФарМаБиОН Плюс” ЕООД www.pharmabion-plus.dir.bg

ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ
При обилно потене

1. Ябълков оцет и лавандулово масло. Комбинацията от ябълков оцет и етерично масло от лавандула е отличен естествен антиперспирант. Тази рецепта
има антимикробни свойства и ни позволява да разрешим проблема с повишеното изпотяване.
съставки: 1/2 чаша ябълков оцет (125
мл), 1 супена лъжица етерично масло от
лавандула (15 мл). Налейте ябълковия
оцет в подходящ съд и смесете с лавандуловото масло.
Затворете капака и оставете сместа за
10-12 часа. Намокрете памучен тампон в
получената течност и избършете подмишниците. Процедурата се прави 2 пъти на
ден (ако е необходимо)
забележка: Ако имате много чувствителна кожа, може да разредите домашния
си антиперспирант малко с вода.
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2. сода за хляб
и лимоново масло.
Содата може да неутрализира киселините. Предлагаме ви рецепта за домашен антиперспирант: смес
от сода за хляб и лимоново масло.
съставки: 2 супени лъжици сода за
хлаб (30 грама), 1 чаена лъжичка лимоново масло (5 мл). Сложете содата в подходящ съд и добавете лимоновото етерично
масло и го разбъркайте. Почистете кожата
на подмишниците и приложете получената смес (с леки кръгови движения). Оставете да действа за 20 минути, след което
отстранете с влажна кърпа. Използвайте
този антиперспирант всеки ден.
забележка: Това естествено средство
за обилно потене също е подходящо за
борба с тъмните петна по кожата, то е отличен ексфолиант.

Дълголетие
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В днешно време
става все по-трудно да се спасим от
стреса. Заобиколени сме от напрегнати лица и стресови ситуации. Трудно намираме изход
и често изпускаме
нервите си, за което по-късно съжаляваме. От това
страда целият ни
организъм – свиване на съдовете - високо кръвно, сърцебиене и още ред
други реакции, които постепенно намаляват съпротивителните сили на
организма. Можем
да се доверим на
природата и да почерпим сили от нея.
Ашвагандата е
една от най-мощните билки в Аюрведа, използвана за
широк спектър от
състояния. Най-добре позната е със
своите възстановителни ползи. Тя е
много силен адаптоген, който способства
бързата
адаптация на организма към неблагоприятните условия и възстановяването му след това. Пряко защитава надбъбречната
жлеза, която синтезира хормоните
на стреса, и повлиява както нейната
функционалност,
така и нейните регенеративни възможности.
Ашвагандата съ-

държа лактони, алкалоиди,
холин,
мастни киселини,
аминокиселини
и различни захари. Традиционната
медицина, както и
медицинските изследвания сочат, че
билката притежава
следните терапевтични свойства:
 Действа успокоително.
 Влияе ползотворно на организма с адекватната му реакция към
стреса.
 Влияе ползотворно на организма и при справяне с последиците
от стреса.
 Намалява тревожността и депресията, без да причинява сънливост.
 Силен адаптоген е. Адаптогените модулират отговора на организма към стреса
или променящата
се среда. Адаптогените помагат на
тялото да се справи
с външни въздействия като токсините
в околната среда и
вътрешните напрежения като тревожност и безсъние.
 Повлиява положително на имунната система.
 Влияе
върху
паметта, като увеличава нивото на
концентрация
и
времето за реакция.
 Помага за на-

маляване на мозъчно-клетъчната дегенерация.
 Стабилизира
кръвната захар.
 Спомага за намаляване на холестерола.
 Притежава
противовъзпалителни свойства.
Продуктът Bland
(Бланд) е иновативна комбинация
от
висококачествени билкови екстракти с успокояващо действие. По напълно доказан начин Маточината и
Лавандулата действат благоприятно
на нервната система и сърцето при
стрес и безпокойство. Ашвагандата
е мощен природен
адаптоген, благоприятстващ устойчивостта на организма в състояние на
нервно напрежение
и психическа умора. Бланд не намалява работоспособността и не води до
зависимост. Не можем да се спасим
от заобикалящите
ни стресови ситуации, но можем да
повлияем реакцията
си спрямо него и да
предовратим нежеланите последствия
от него.
можете
да намерите
Бланд в аптеките без рецепта
или онлайн на
www.botanic.cc.

Бланд – за Вашето спокойствие!

18.VII. - 24.VII.2018 г.
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ФАРМАЦЕВТИ ПРЕПОРЪЧВАТ

„С ТА В И Е Н“

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

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

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за Вита херб.
за контакти: Вита херб, тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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за предотвратяване или
забавяне на глаукомата

Глаукомата е една от
водещите причини за
слепота в света и се посочва като приоритетна
очна болест от Световната здравна организация.
Днес глаукомата засяга
приблизително 60,5 милиона души в света, като се очаква броят им да
достигне 79,6 милиона
до 2020 г. В България се
предполага, че от глаукома страдат 80 000 души.
Глаукомата е хроничнo прогресиращo дегенеративно заболяване, увреждащо зрителния нерв и ганглийните
клетки на ретината. Според съвременните определения глаукомата обединява група от дегенеративни заболявания, засягащи нервните клетки
в ретината и самия зрителен нерв, като в патогенезата им основна роля играе стойността на
вътреочното налягане.
В прогресията на заболяването се уврежда очният нерв, което ограничава периферното зрение, снижава зрителните функции до необратима слепота. Обикновено в началото глаукомата
няма видими симптоми.
Зрението остава нормално и няма болка. С развитието на очното заболяване в зрителното поле на човека започват да
се появяват бели петна.
Страдащите от глаукома
обикновено не забелязват тези петна в ежедневните си дейности, докато
зрителният нерв не бъде съществено увреден
и петната не станат поголеми.
Възможно е да съществува очна хипертония без глаукома. Очната
хипертония представлява повишено вътреочно
налягане в окото без загуба в зрителното поле или
глаукомно увреждане на
зрителния нерв. То е съществен рисков фактор
за бъдещото развитие
на глаукома. Както и при
глаукомата, всеки може
да развие очна хипертония. В зависимост от отделния случай и от това
колко високо е вътреочното налягане офталмологът преценява каква
терапия да започне. Целта е спиране или поне забавяне на прогресията на
патологичните структурни промени и съхранение на останалото функционално зрение. Търсят
се лечебни методи за съхранение на нервната тъкан.
В последните години,
предвид подмладяването на заболяването, все
повече навлизат продукти от природен произ-

ход за невропротекция.
Съществено предимство
на природните продукти
е, че те са подходящи за
ранна профилактика. При
наличие на рискови фактори за глаукома те могат да се приемат още от
по-млада възраст. Освен
това, когато глаукомата
се докаже, невропротекцията е основна
цел за
съхранение
функцията
на оптичния
нерв и
респективно
зрението. Природните продукти
трябва
да подпомагат
терапевтичните цели при
глаукома, както и
да повишават успеха от
лечението. Необходимо
е те да имат мощно антиоксидантно действие,
съдово и невропротективно действие, да възстановяват и поддържат
пигментния епител на ретината и да преминават
хемато-ретиналната бариера. На тези изисквания отговарят астаксантин, лутеин, зеаксантин
и проантоцианидин. Те
се съдържат в продукта
Околут комби.
Най-активен в човешкото тяло е астаксантинът. Той преминава кръвно-ретиналната бариера
и осигурява антиоксидантна и противовъзпалителна защита на очите. Работи ефективно като протектор на нервните клетки. Преминава през клетъчните мембрани. Действа като мощен антиоксидант и бързо елиминира свободните радикали.
Антиоксидантната
мощност на астаксантина се подпомага от проантоцианидина. Проантоцианидинът е природен продукт от растителен произход. Той разширява действието на Околут комби, като заздравява колагена и еластина.
Увеличава устойчивостта
на капилярите, намалява
повишената капилярна
пропускливост и ускорява циркулацията на пери-

ферна кръв и лимфа. Проантоцианидинът действа
като антиоксидант и съдов протектор, което е от
голямо значение за ретината и съответно за доброто зрение при глаукома. Лутеинът и зеаксантинът допълват ефектите на Околут комби по
отношение на пигментна
и антиок-

сидантна защита. Лутеинът и зеаксантинът действат като вътреочни филтри. Лутеин и зеаксантин
избирателно се натрупват в макулата и ретината
чрез специфичен транспортен белтък туберлин
и увеличават плътността
на пигментния епител.
Приемът на лутеин 140
дни значително увеличава пигментната плътност на макулата.

Околут Комби
За здрава
ретина и добро
зрение

Околут комби осигурява оптимална грижа за очите, като спомага за поддържане на зрителната острота и улеснява адаптацията на очите
към тъмнината. Оказва
благоприятно въздействие върху зрителния анализатор при умора и стареене.
Околут комби се дозира по 1 растителна капсула на ден след хранене.
Околут комби не причинява нежелани ефекти.
Предлага се в единствената по рода си фармацевтична форма – растителни капсули (VGcaps) –
100% естествени, без съдържание на консерванти, не предизвикват алергии, подходящи за вегетарианци. Процесът на
стандартизация гарантира чистотата и ефективността на всяка капсула.

За консултация с лекар можете да се обърнете
към клиника БороЛа, София, 1202,
ул. „Цар Симеон“ 52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.ocolut.com.
можете да поръчате онлайн на www.momo.bg
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Âèðóñíàòà àíãèíà å îïàñíà
çà ùèòîâèäíàòà æëåçà
Вирусните инфекции по гърлото и шийните
лимфни възли са чести. Има доста агресивни вируси, които пробиват защитата на сливиците, слизат по лимфните съдове на шията и ги възпаляват. Нарича се ангинозен лимфангит и е болезнен.
Външно по кожата на шията няма видими изменения, но неприятното чувство на „болното гърло” е досадно. Вирусите се загнездват и в шийните лимфни възли. Те не се подуват особено, но на
пипане са болезнени.
Срещу лимфангит на шията вземайте противовъзпалителни. Слагайте на болезнените места топло, но не компрес.
Смучете хапчета за дезинфекция
на устната кухина.
Ако до две седмици
не мине, потърсете
съвет от лекар. Той
ще изследва и щитовидната жлеза
за евентуални изменения. Този ангинозен лимфангит
може да я увреди,
затова лекарят ще
предпише и противовирусни антибиотици – например
азитромицин – азатрил, и химиотерапевтици. Ефектът им срещу вирусите е слаб, но не трябва да се
отказвате и от това. Ангинозният лимфангит и въобще лимфангитите не минават бързо.

здраве за всички пенсионери
Тракеия е 100% натурална
хранителна добавка. Подпомага възстановяването при:
1. стави и кости – коксартроза, гонартроза, спондилартроза, дискова херния и дископатия.
2. сърце и кръвоносни съдове – кръвно налягане, кръвна
захар, еластичност на кръвоносни съдове. В резултат – ново сърце, черен дроб, далак, простата,
без разширени вени и връщане

на паметта.
3. стомашно-чревни – рефлукс, гастрит, колит, изчистване на тънко и дебело черво.
4. Дихателна система – изчистване на белия дроб от секрети, укрепване и изчистване на
синуси, трахея, бронхи, алвеоли.
5. Нервна система – премахва психичното напрежение
и безпокойство, способства за
по-добър сън, настроение и бодрост.

консултации и поръчки – Христов, тел. 0898/573092

КАËÎÐÅКС ïðè íàäíîðìåíî òåãëî è çàòëúñòÿâàíå
Наднорменото тегло бележи рязък скок
през последните години, особено в страните със средни и ниски доходи. По данни на
Световната здравна организация близо 2,3
млрд. души са с наднормено тегло. Над 700
млн. са със затлъстяване. Тези данни определят наднорменото тегло и затлъстяването като световна заплаха.
Най-ефективният метод за справяне с
проблема е да се изгражда правилен хранителен режим още в детска възраст, особено
при наличие на метаболитно-ендокринни
проблеми в семейството. Когато моментът
за профилактика е изпуснат и вече е налице заболяване – диабет, хипертония и др.,
е редно първо да се започне с редукция на
телесното тегло.
В последните години за контрол на телесното тегло се премина от пасивен към
т.нар. активен подход, който е по-резултатен. Основният му принцип е да се подпомогне организмът за постигане на състояние „горене на натрупаните мазнини”. Желаният ефект е да се редуцира телесното
тегло за сметка на излишните мазнини, да
се запазят протеините и мускулната маса,
като организмът е тонизиран и с оптимална жизненост. Активният подход се фокусира освен върху отслабването и върху правилното разпределение на мазнините, контрол на апетита и задържане на постигнатите килограми. В процеса редукция на тегло
активният подход препоръчва добавяне на
полезни вещества, каквито са фибрите, благоприятни протеини, витамини, ненаситени
мастни киселини, антиоксиданти, природ-

ни екстракти с доказан метаболитен ефект
и безопасност при продължителна употреба. Един от най-проучените природните екстракти с доказани метаболитни ефекти и
висок профил на безопасност е Garcinia
Cambogia. От
микроелементите с важно
действие
върху теглото е
хромът.
Garcinia
Cambogia
и хром
са комбинирани в природния
продукт
калорекс.
Екип
български специалисти
изследва
в клинично наблюдение ефекта на комбинация от екстракт на
Garcinia Cambogia и биологично активен
хром в природния продукт калорекс при
пациенти с наднормено тегло и затлъстяване. В клиничното проучване са включени 20 жени на възраст от 20 до 63 години с индекс на телесна маса (ИТМ) от

25 до 35 кг/м2 за период от 12 седмици, с
прием на 3 пъти по 1 капсула калорекс
30 мин. преди основните хранения. Приложен е умерено нискоенергиен диетичен режим и съвети за повишена физическа активност.
Резултатите
показват, че апетитът намалява
при 75% от пациентите, налице е
умерена обща телесна редукция
от 2 до 6 кг, значимо намаляване
на мастната маса,
задържане и повишаване на мускулната маса, изразено намаляване на апетита, обиколката на талията
намалява съществено.
Изводите са категорични: калорекс
е ефективен при наднормено тегло и затлъстяване,
притежава отлична поносимост
и висок профил на безопасност и при продължителна употреба, калорекс увеличава
минимум 2 пъти успеха от диетата.
калорекс е подходящ да съпътства лечението на пациенти с метаболитен синдром. Уместно е приемът на комбинация-

та да продължи до постигане на оптимален ефект, т.е повече от 3 месеца. Ефектът на калорекс дава надежда за безопасно и ефективно решение при наднормено тегло.

Калорекс
Топи мазнините на корема
и талията

Природен продукт за намаляване на теглото по естествен здравословен начин, без
гладуване и без да се наблюдават странични действия
увеличава изгарянето на мазнини
щади белтъчините
намалява образуването на мазнини
потиска апетита
увеличава основната обмяна
Понижава нивото на триглицеридите и
холестерола и регулира кръвната захар.
По 1 капсула два-три пъти дневно половин час преди хранене. Продължително
време.

CALOREX® е запазена търговска марка
на фирма БороЛа.
За консултация с лекар специалист
може да се обърнете към клиника
БороЛа, София 1202,
ул. „Цар Симеон” №52, тел. 02/983 62 03;
e-mail: Office@borola.com. За по-богата
информация посетете
www.calorex.bg. може да поръчате
онлайн на www.momo.bg
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Лекарят съветва

работата на сърдечносъдовата, дихателната и нервната система,
на стомашно-чревния
тракт. Повишава тонуса на организма, работоспособността.

Препоръчвам ви от
сърце обезболяващия
акупунктурен апликатор за вашата аптечка!
Победете с него болката.
Д-р Филка ФилиПОВа

оБеЗБоЛяВаЩ
акУПУнктУрен аПЛикатор
С голямо удоволствие предлагам на вашето внимание обезболяващия акупунктурен апликатор. Той е съставен
от 60 броя пулчета с остри шипчета, прикрепени към кожено платно 20 на 27 см. Поставен
към болното място, острите шипчета въздействат на биологично активните точки и по този начин облекчават болката.
Използвайки го, човек се
освобождава от болката
без лекарства, които понякога лекуват един орган, а увреждат друг.
Използва се при главоболие, болки в мускулите, ставите и гръбначния стълб. Нормализира

за ВсЕки ДОМ
облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска мускулите 1 ЦЕНа
9,9
и нервите.
8л
В.
Поръчки
на тел. 0888/254210
ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

как да си помогнете при болки в гръбнака
 Купете от аптеката лейкопласт, широк
8-10 см. Отрежете от него около 40-50 см в
зависимост от дължината на гръбнака ви.
Изправете се добре. Помолете някой ваш
близък да залепи лейкопласта върху гръбнака от шията до кръста. Ще останете с този
лейкопласт най-малко 2-3 дни, без да го мокрите. Лейкопластът ще опъне гръбнака, няма да позволи да се прегърбвате. Така прешлените ще се трият по-малко един в друг,
болката ще намалее.
 Седнете на стола активно. Изтегляйте
се назад, плътно притискайте гърба към облегалката, като леко напрягате мускулите на
корема. Ако седите правилно, може свобод-

но да дишате и да въртите главата си, мускулите на шията, рамената и гърбът са отпуснати. Това е, което се цели.
 Спете на матрак – полутвърд, еластичен, повтарящ естествените извивки на
гръбнака. Никакви походни легла, хамаци,
прекалено меки или прекалено твърди дюшеци, никакви дървени плоскости под дюшека! Шиповете на гръбнака не обичат позите в съня, при които гръбните мускули са
напрегнати.
 Не насилвайте гръбнака! Внимавайте,
когато вдигате тежести. Когато носите тежки пазарски чанти, разпределете товара на
двете ръце.

Ново откритие връща
зрението само за месец
Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула.
Миналата година на здравния форум във Вършава беше представена
първата по рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози, които
откриват каква е причината да се
разваля
зрението. Оказва се, че
основният виновник
за това
е
системната липса
на някои
микроелементи в тялото ни. Учените
извличат тези елементи от концентрирани извлеци на няколко растения: очанка, резене и рутин, и ги
комбинират с достатъчно количество витамин С. Оказва се, че така
създадената формула насища тяло-

то с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва
възстановяване на зрението.
Продуктът е наречен Вю Протект
и е лицензиран за патент за цяла Европа. След тримесечен прием хората споделят
подобряване
на зрението,
намаляване на
умората
в очите,
забавяне прогресията на катарактата. Вю Протект се препоръчва на хора с високостепенно късогледство, като профилактика от развитие на катаракта
и макулна дегенерация, свързани с
възрастта. Изключително подходящ
е за хора, работещи на компютър,

и такива, които прекарват дълго време в
шофиране. Широко се прилага в офталмологията при лечение на дегенеративнодистрофични процеси на очната мембрана.
Прилага се при: конюнктивити, блефарити,
възпаление на слъзните канали, повишена
уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик на
миглите).
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Вю
Протект има дълготрайно действие, като
запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без лекарско
предписание.

ЦЕНа:

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

Вю Протект можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки.
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Дюстабан, или плоскостъпие, е особеност на
краката, която често се предава по наследство.
Тя е в различна степен. Може дори трудно да
се забелязва, но да боли нетърпимо. Костите
на стъпалото са леко, но постоянно отместени. Разтегнати са връзките на ставите и от
това се появяват болките. Кръвообращението също е нарушено и затова глезенът отича.
1. Огледайте добре стъпалото. При изразено плоскостъпие то е леко отекло.
2. Направете една проба. Вземете два еднакви листа бяла хартия. Намокрете добре стъпалата и стъпете с левия и десния крак върху листовете.
Веднага разгледайте оставените мокри отпечатъци. Ако между отпечатъка на стъпало-

то и петата няма връзка или има само една
тънка мокра ивица – нямате дюстабан. Ако
връзката между стъпалото и петата е широка повече от два сантиметра – това създава
подозрение. Над три сантиметра е почти сигурен белег за плоскостъпие. В такъв случай
трябва непременно да се съветвате с ортопед. Самолечението понякога дава резултат,
но той е временен.

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

дим и др. Важно е и това острите инфекции да
се лекуват навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната система. Лечебни растения се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бога-

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

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

Eôåêòèâåí ìåòîä çà
ðàçøèðåíè âåíè è õåìîðîèäè
тази формула дава много добри резултати и при тромбофлебит,
мозъчна атеросклероза, слединсултни състояния и оказва общо
благоприятно влияние върху кръвоносната система.
Д-р Недков, обяснява:
„По време на кариерата си съм
се занимавал с много случаи на
пациенти, страдащи от разширени вени и хемороиди. Има продукти на основата на растителни екстракти, даващи очевидно добри резултати и
са алтернатива на
операцията. Такъв
продукт е
и течната формула ВариксиН. Формулата е създадена от нашия виден академик
Хлебаров и това само по себе си
говори много за продукта. След
използване на ВариксиН от моите пациенти мога да свидетелствам неговата ефективност. Видимо състоянието на техните вени
се подобрява, болката и дискомфортът изчезват, добър естетичен
ефект се усеща след няколко дни.
Тази билкова комбинация съдържа 300% повече активни компоненти, които са причина за бър-

зите резултати при премахването на разширени вени, подуване и
спазми на прасците, както и ефективно свиване и прибиране на хемороидите. Във вид на течна формула активните вещества са още
по-концентрирани и
се абсорбират много по-бързо. Благодарение
на това те
действат
незабавно
след прием.
ВариксиН свива и успокоява
възпалените вени, прибира хемороидите и облекчава паренето и
болката, възстановява тъканите
и ускорява оздравителния процес. Отличен е за профилактика
на кръвоносната система.
Комбинацията на вложените
във ВариксиН концентрирани
извлеци на невен, левурда, хмел,
босилек и жълт кантарион участва активно в процесите на растеж
на епитела и възстановяване на
кожата, подобрява еластичност-

та на кръвоносните съдове,
съдейства за оттичане на задържаните течности в организма. Билките са щадящ и
надежден метод, с който хемороидите се прибират по
напълно естествен и безболезнен начин. Стягащото, но
същевременно меко и щадящо действие на концентрирания билков екстракт
ВариксиН спомага за намаляване на неудобствата,
свързани с хемороиди.
Продуктът притежава сертификат за качество, което
е гаранция за полезността
и ефективното му действие.
Препоръчителен е тримесечен прием за дълготрайни и
ефективни резултати.“

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

1 áð. õ 49 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 49 ëâ.)
2 áð. õ 45 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 90 ëâ.)
3 áð. õ 39 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 117 ëâ.)
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СЪЗДАВАТ ЛИ
ШИПОВЕТЕ
ПРОБЛЕМИ?
Главоболието, болките във врата, раменете, гърба и ставите често се дължат
на заболяване на костно-ставната система. Костният израстък (шип) предизвиква
притискане на нервите, които излизат в
тази област на гръбначния стълб. Понякога, вследствие на травма, тежка физическа дейност и др., гръбначният стълб се
натоварва допълнително, което е причина за стесняване на дисковите междупрешленни пространства и притискане на

26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”
Център за
масажи

Възстановителен
сПа център

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

заПОВЯДайТЕ В НаШиТЕ слУхОПрОТЕзНи ЦЕНТрОВЕ:
СоФия, ул. “Св. св. кирил и методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПЛоВДиВ, ул. “Св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
ВиДин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

нервните коренчета. По този начин болките се засилват, ограничава се подвижността на целия гръбначен стълб.
Няма закономерност за появата на това
заболяване. Шиповете могат да се образуват при обездвижване, при неправилна
обмяна на веществата, след травма, след
неизлекувани инфекции и др. Влияние
оказва и наследственият фактор.
Естествено е да си зададем въпроса може ли да се запази костната система здрава и работоспособна за по-дълго време
и има ли начин да се намалят болките и
да се раздвижат ставите при ошипяване.
При подобни оплаквания много добър ефект имат мануалните и кинезитерапевтичните методи, прилагани в
ЦЕНТър за МасаЖи “БиО ЕНЕргО
сПЕкТър” – София.
Чрез прилагането на над 100 вида манипулативни техники на специалния японски
масаж на проф. М. Сайонджи се постига
постепенно отпускане на пренапрегнатите и заякчаване на отслабените мускули
в шийно-раменния и гръбначния отдел,
след което се пристъпва към отблокиращи
тракции. В комплекса влизат още зонотерапия, аурикулотерапия, физиотерапия и
възстановителна японска гимнастика. Тези безлекарствени методи в комбинация
ефикасно повлияват на болките при ошипяване, възстановяват нормалната двигателна дейност, мускулната трофика, засилват кръвообращението и лимфотока в
организма, като паралелно нормализират
променената му реактивност. Процедурите се извършват от опитни рефлексо- и кинезитерапевти, лично обучени от автора
на терапията. Във ВъзсТаНОВиТЕлНиЯ
сПа ЦЕНТър на фирмата можете да получите и допълнителни водни и топлинни
процедури, релаксиращи терапии за гръб,
както и специални дрениращи терапии за
отекли, уморени и подути крака.
Медицинските страници подготви Кристина ДОБРЕВА
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Òè ñúíóâàø ëè?

ПокЛон ПреД кЛаСика!

Братчетата
на Гаврош

Ти целия скован от злоба си,
о, шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!
Че всяка вечер теменужена
ти виждаш бедните деца
и обидата незаслужена
по изнурените лица.
Съдбата рано ги излъгала,
живота сграбчил ги отвред
и ето ги: стоят на ъгъла,
с прихлупен до очи каскет.

Ти сънуваш ли нашата младост отминала? –
две зелени се впиват в две черни очи,
двата века в нас – резнати наполовина,
с малко пръстче на устни ми казваш: - Мълчи!
Замълчи, за да чуя гласа на сърцето ти!...
Бил съм още неопитен млад Дон Жуан,

Íîñåòå ñè
ñòàðèòå äðåõè
Мъже със коси побелели,
с достойни жени редом с вас,
в тревожните дни оцелели,
поставени в низшия клас.

Какво им даваш от разкоша си
ти - толкоз щедър към едни,
а към бездомните Гаврошовци
жесток от ранни младини?
Пред твоите витрини блескави
накуп застават често те
и колко скръб в очите трескави,
и колко мъка се чете!
Но тръгват си те пак одрипани,
с въздишки плахи на уста,
а тез витрини са обсипани
с безброй жадувани неща...
Ти целия скован от злоба си,
о, шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!
христо сМирНЕНски

Н

апоследък Огнян бе обладан
от тъжни и тежки мисли за днешните и идните дни, за
бъднините на семейството и за собствените си. Преди пет години прекара два инфаркта, направена му
бе сърдечна операция
и вече живееше с три
байпаса. Не трябваше
да работи тежка физическа работа, но какво
да прави? Децата малки, жена му и той безработни? Накъде, Огняне?! Виждаш ли нейде в лицето на този живот поне малка руменина, малка надежда?
От сърце му се искаше поне искрица, една светулчица да замига в тази непрогледна
мрачина. Но щом се
сещаше за Лена и децата, тутакси отрезвяваше от това мрачно
опиянение и се връщаше в живия живот,
връщаше се на земята.
В душата му на приливи и отливи се редуваха неспирно ту мрак,
ту печал. В такъв унес,
с такива терзания Огнян и днес посрещна
утринната зора. От изток се зададе огненият
диск на слънцето и обля с багрени лъчи поля, гори, реки, домове,
градини и цялата земя.
Огнян излезе на двора.
Няколко пъти размаха

после ти си отгледала в мене поета,
после беше Изолда, пък аз бях Тристан.
Като в притча и в приказка всичко започна –
съхнат устните, кипва невинната страст,
пада семето в най-благодатната почва
и разцъфват цветя и дечица край нас.
Ти сънуваш момче, аз сънувам момиче
и събужда се още първичният зов –
казват: есен е вече, звучи неприлично,
но сънят си е сън, любовта е любов.
георги ДраМБОзОВ

Мечта по луна
Черни мисли върху бели листи
кой ли тук пред нас ще да разлисти?
За да може в дните си лъчисти
зло от себе всеки да изчисти.

Какво ли не сте преживели,
но винаги с чест и без грях.
Накрая почти оголели
и често с не пълен стомах.
Носете си старите дрехи.
Носете ги с гордост - без срам.
С тях жънехте нявга успехи
и любехте истински - с плам.
За вас те са спомен. Той грее
сърцето в прекрасния ден,
дори и да ви се присмее
все някой безнравствен кретен.
кирил гУсЕВ, софия

И да тръгне ведро по земята
със любов, без злоба във сърцата.
И да стигнат всички до луната.
На човек от век е туй мечтата...
Тодор БилЧЕВ - русе

ÍÅÄÎÏÈÑÀÍÎ ÏÈÑÌÎ
напред-назад ръце, пое
дълбоко дъх и с натежалата от безсъние глава
седна в беседката под
голямата круша, засадена още преди три поколения от прапрадядо
му. Тя бе станала символ
на семейна здравина и
приемственост
на поколенията.
Изведнъж Шарик огласи с лай
цялата махала.
От портичката
се зададе братовчедът на Огнян - Валентин.
- Оги, Лена, нося вести, сигурно ще ви зарадвам! – провикна
се той.
- Идвай, идвай
и не ни дръж в напрежение! – припряно го подкани Огнян.
- Обади ми се
Страхил от Испания и ми каза, че
ако решиш, може
да отидем там.
Намерил ни е
работа в строителството – на един глас изрече
всичко Валентин.
- Няма какво да му
мислим повече! Стягаме багажа и след ден,
най-много два тръгваме! – на свой ред отговори Огнян.

18.VII. - 24.VII.2018 г.

Речено – сторено!
Въпреки несъгласието
и противенето на Лена. След два дни самолетът ги отнесе и благополучно кацнаха на испанска земя. Още с първите стъпки на летището въодушевлението на

Огнян започна да се охлажда. След броени минути се настаниха в автобуса и потеглиха за
градчето, в което ги чакаше Страхил. Беше ги
уредил да работят като кофражисти. Работата не бе лека. Особено

тежка и трудна се оказа
за Огнян. Работният ден
от десет до дванадесет
часа с неговите три байпаса му се виждаше като голямо, трудно преодолимо нагорнище.
Трудно и бавно минаваха работните му дни.
Нерадостни,
донякъде мъчителни, те се
търкаляха като снежни топки по преспи
сняг и ставаха
все по-големи
и по-големи.
Дойде и денят
на получаване на заплатата. Щом получи парите, половината от тях
веднага изпрати на Лена и децата, с които се
чуваше поне по
два пъти в седмицата. Спомените за тях,
за близките, за
родния край
още от първия
ден след пристигането в
Испания човъркаха душата му и го притискаха като воденичен камък. Напоследък мисълта да напише писмо на
Лена и децата постоянно го терзаеше. От около десетина дни си ид-

ваше от работа все позадъхан и по-уморен. А
и времето бе душно. Лятото вече се бе преполовило. Огнян седна на
дивана през масичката,
взе лист и химикалка и
с някакво смътно предчувствие започна да пише писмо на най-скъпите си същества:
„Скъпа моя Лена,
мои мили, обични дечица…“
Тук нещо му прилоша. Въздухът започна да
не му достига. Със сетни
сили едва се дотътри и
изтегна на леглото. Валентин дойде след няколко минути, но Огнян
вече не говореше, а само хъркаше. Вальо се
обади на Страхил, чиято квартира бе на около двадесет разкрача,
и той веднага дойде.
Извикаха линейка, още
преди да пристигне, Огнян бе издъхнал. Екипът
на Спешна помощ само
констатира настъпилия
край. Ами сега? – питаха се Валентин и Страхил. Нямаха финансова
възможност да извозят
трупа на Огнян до България. Оставаше единствен вариант – да бъде
погребан там. С помощта на собственика на
фирмата и съдействието на общината орга-

низираха и извършиха погребението.
Мрачния облак от
Испания вятърът бързо отнесе в далечната
родна България. Мъка
забули селцето на Огнян. Неизлечими бяха
раната и болката на
Лена и децата. Мина
повече от месец след
сполетялата ги беда, а
Лена на глас нареждаше пред прага на къщата. Просълзени, и
двете деца се приближиха до нея, хванаха
се за ръце и по-големият – Емо, заговори:
- Мамо, не плачи вече. Ще се разболееш.
Ще те загубим и теб.
Тогава ние с Калоян какво ще правим?
Не плачи повече, мамо, молим те. Запомни, ние ще завършим
образованието, ще
се хванем на работа
и с първите спечелени пари ще отидем на
гроба на татко. Ще му
запалим по една свещичка, ще му положим
венец от наши, български хубави цветя. И наоколо ще ухае на България! А ние, мамо, с
Калоян ще се закълнем на гроба на татко,
че никога няма да работим в чужбина. Мястото ни е тук, в България. Ще го направим!
Петко ЯкОВ,
с. сомовит,
обл. Плевен

18.VII. - 24.VII.2018 г.

Писмата

СПоДеЛете С наС

Ïîÿâè ñå êúñíî,
îòèäå ñè ìíîãî ðàíî

Пиша ви това писмо, за да разкажа на вашите читатели, че за любовта възраст няма. Изживях го скоро.
Вече съм на 67 г. и мислех, че животът ми е преминал и че едва ли оттук нататък ще срещна някой мъж.
Гледах и моите приятелки вдовици,
които също бяха сами и никоя от тях
не смяташе, че може да изживее нещо подобно в живота си.
Историята започна с мое посещение на театър. Водех внучката си на
постановката. До мен на седалката беше седнал елегантен господин,
някъде моя възраст, който също бе
довел малката си внучка. Двете деца се заговориха, след края на постановката поискаха да отидем да се
почерпим на сладкарница. Приех и
отидохме. На масата господинът ни
в клин, ни в ръкав ми направи комплимент, че изглеждам много добре.
Каза, че и той е вдовец от 20 години.
Разделихме се и си тръгнахме.
След месец пак заведох внучката
в същия театър. Бях направо шокирана, когато видях мъжа, седнал на
седалката пред мен. Поздравихме
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се. След постановката той ми подаде визитка и ме помоли да му се обадя. Притесних се, но след няколко
дни му звъннах. Определи ми среща. Отидох с известна доза недоверие. Той отново ми повтори, че ме е
харесал много още от първото виждане и иска да продължим да се срещаме. Така започна моята може би
последна любов в живота. Изминаха
четири месеца, изпълнени със срещи, поднесени цветя и чудесно отношение към мен. Привързах се към
него, а и той също. Предложи ми да
опитаме да заживеем заедно. Приех,
защото се чувствах много самотна.
Последваха две години изпълнени
с любов. Но настъпи коренен обрат
в моя живот. В един момент той ми
сподели, че е онкоболен и може да
умре всеки момент.
Уви, това се случи на втората година. Отиде си с моето име на уста. Тъгувам за него и няма да го забравя никога. Кажете ми как да
продължа да живея без него?
к. и., софия

Áàùà ìè ïèå è ìå áèå

Радости и болки
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Aлeкc Cъpчaджиeвa: Мама бeшe
дpyг чoвeк извън cцeнaтa
алекc Cърчаджиева вcеки ден cе cеща
за майка cи и cе моли
за дyшата й! Πочти 12
години изминаxа от
cмъртта на Πепа Hиколова, но актриcата
не я е забравила. Tя
cмята, че xората не
cа я познавали добре,
защото cа виждали в
нея cамо актриcата.
алекcандра твърди, че извън cцената
Πепа е била напълно
дрyг човек. Hямало и
помен от наxаканото
й поведение в театъра, което било проcто маcка, която cи cлагала, за да не я нараняват.
Hиколова е давала
много cъвети на дъщеря cи приживе. Tе
cа й ценни и до днеc,
защото cа я направили по-добра в профеcията й. „алекcандра, аз cъм cи изгра-

дила cвоето име, ти cи
никой. Xващаш cи твоя
път и няма да лежиш
на името на майка cи
и на баща cи”, казвала
Πепа Hиколова на дъщеря си.
Hай-голямата мечта на майката била
един ден дъщеря й
да cтане толкова добра актриcа, че да може да cе гордее c нея.
Hещо, което не ycпя
да види приживе, защото, когато почина,
алекc още не беше из-

гряла като звезда.
„Hяма да забравя
едни дyми, които тя
каза по телевизията
– че иcка един ден да
я cпрат и да й кажат,
че трябва да cе гордее c дъщеря cи. затова cе надявам проcто да вървя доcтойно по пътя cи. Hе ми
е важно дали ме познават xората или
не, важното е да правя доcтойни неща“,
cподеля
водещата на „BиΠ Брадър“.

Иëèaía Paeâa e áëaãoäapía,
÷e e æèâa
Бившата гимнастичка Илиана Раева от 40 години благодари на Гоcпод, че е жива.
Πрез 1978 г. станала
една от най-жеcтоĸите
cамолетни ĸатаcтрофи.
Tу-134 c редовен полет Cофия – Bаршава cе разбива ĸрай
врачанcĸо cело. Загиват вcичĸите 73 дyши
на борда. Cред тяx cа
треньорĸата на националния отбор по xyдожеcтвена гимнаcтиĸа
Жyлиета Шишманова,
помощничĸата й Рyмяна Cтефанова, Bалентина Kирилова
и Албена Πетрова, пианиcтĸата на
отбора Cнежана Mиxайлова и cъдията Cевдалина Πопова.
Грациите ни отивали на тyрнир в
Πолша. Cред тяx е трябвало да бъде
и Илиана Раева, ĸоято по това вре-

ме е cамо на 15 г.
Bечерта преди полета обаче тя
вдига много виcоĸа температyра
и пътyването й cе оcyетява. Hе cе
ĸачва във фаталния cамолет и таĸа
на праĸтиĸа cпаcява живота cи.
„Hа 15 март имам
рожден ден. Bечерта вдигнаx cтрашно
виcоĸа температyра,
бяx много зле, виĸаxа
леĸари вĸъщи. Hа
cледващия ден трябваше да пътyвам за
междyнароден тyрнир в Πолша. Бяx cи cъбрала багажа, вcичĸо
беше готово. Баща
ми обаче cе обади на
Hешĸа и ĸаза: “Илиана
е c 40 градycа температyра, няма ĸаĸ
да пътyва.” Hа cyтринта на 16 март ми
нямаше нищо, но доĸyментите вече
бяxа във федерацията, нямаше ĸаĸ да
замина. Πоcле cтана ĸатаcтрофата“,
cпомня cи Илиана и благодари на Бог,
че я е опазил тогава.

Teжкo зaбoлявaнe eдвa
нe yбивa Cтeфaния Koлeвa
Драга редакция, искам да споделя
пред вашите читатели моята объркана история. Аз съм на 37 години,
баща ми и майка ми са пенсионери
от няколко години. Работя, но все
още нямам постоянен приятел и семейство. Вечер се прибирам при родителите ми. Но животът ми е ад. Баща ми пие много още от млада възраст. Вкъщи вечно крещи, не прави
нищо друго, освен да пие. След което става много агресивен. Почти
всеки ден посяга или на мен, или
на майка ми.
Не мога да го понасям. Майка ми
търпи всичко това, защото не иска
да живее сама. Казва, че вече е стара
да променя живота си. Проблемът е,

че и аз не виждам изход за себе си в
скоро време. Живея в малък град и
да си намеря приятел е много трудно. Понякога си мисля да ги напусна и да отида на работа в голям град
и да заживея на квартира. Но доходите ми не са толкова големи, за да
си го позволя. Чудя се какво да направя. Не мога да издържам повече на издевателствата. Случвало се
е да отида на работа с насинено око
или ръка. Чудя се какво да лъжа колегите си. Чувствам се наранена. Все
пак съм вече голяма жена! Не искам
вечно да живея сред дрязги и кавги. Но как да намеря изход? Помогнете ми!
с. Н., Бяла слатина

Актриcата Cтефания
Kолева е преживяла какво ли не. Hай-тежкото
обаче е операция поради преплитане на червата. До вcичко това cе cти-

га заради автоимyн- лично. Режимът ми е инно заболяване, което дивидyален, в него нятормози звездата от ма точни чаcове, грама„Tя и той“ от години. жи и прочие, но изиcква
Именно затова вина- диcциплина. Hе yпотреги е cледяла какво бявам никаква cол и изяде и cе е опитвала ползвам cамо еcтеcтведа не пълнее. „Πреди ни раcтителни мазнивреме претърпяx жи- ни – авокадо предимно,
вотоcпаcяваща опе- зеxтин и ядки. Mного cа
рация от преплита- ми важни и xранителнине на червата и имам те добавки – оризови и
леки здравоcловни граxови протеини, тъй
проблеми”, споделя като те cа оcновният изтя. Bcичко за нея cе точник на енергия. Чеcтпроменя, когато за- но казано, нито за cекyнда
почва xранителния ре- не cъм cе чyвcтвала изтожим на д-р Гайдyрков. щена, отпаднала, а това е
Tой я прави нов човек и безценно“, казва още Cтеyкрепва здравето й от- фания Kолева.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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От стр. 1
Не се различава с нищо повече от моето лично мнение. Цирковото
изкуство ми дава сили
да творя. Особено когато гледам млади артисти, които са преоткрили нови номера от традиционните жанрове.
Това истински ме вдъхновява и съм сигурен,
че е рецепта за дълголетие.
- какво все още не
знаем за вас и силно
желаете да го споделите?
- Писнало ми е да ме
лъжат властимащите,
че ще построят стационарен цирк и циркова площадка в София!
Да не забравяме, че Тодор Живков издаде указ
през 1963 г., с който задължи всички по-големи градове да построят площадки за цирк
и луна парк до края
на годината. През
1990-а българският цирк остави 120
циркови площадки в 120 български
града. Днес няма
нито една действаща. Така ми бе отнета възможността да
посещавам градовете и практически ме лиши от конституционното право на труд. Аз давам работа на 100 души
в цирка.
- а в останалите европейски страни как
се отнасят с вашето изкуство?
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Öèðêîâîòî èçêóñòâî ìè äàâà ñèëè
акад. александър Балкански е шесто
поколение цирков артист по линия на
своята майка - Лола орландо малеволти. Приносът на фамилията в цирковото изкуство започва преди цели 195
години.
По времето на социализма александър Балкански работи като цирков артист в държавния цирк, а през 2000
г. заедно със синовете си александърмладши и николай основава цирк „Балкански“. трупата гастролира в Гърция,
италия, Германия, Швейцария, Дания,
СаЩ. артистите изпълняват предимно

- В Италия има 350
цирка, в Германия - 250,
във Фран-

ция 280, в Испания - 70, в Холандия 40, в Швейцария - 50, в
Португалия - 30, в Ру-

акробатични номера, перш, колф-трапец, „колелото на смъртта”, „глобуса
на смъртта”.
акад. александър Балкански е член на
Българската академия на науките и изкуствата (Бани). казва, че циркът е неговият живот. роден е на 8 август 1942
г. в Плевен. Почетен гражданин е на йерусалим. на 24 май 2015 г. президентът росен Плевнелиев му връчва медал
„Св. св. кирил и методий” - огърлие за
65-годишна циркова дейност. александър Балкански владее пет от седемте
основни жанра в цирковото изкуство.

мъния - 50, в България
- 11... Над 1000 цирка
има в Европа.
Във всяка
европей-

ска
страна министерството на културата е
направило комисия и
експертите в нея решават кой да получи

статут на национален
цирк. Във Франция това
е цирк „Алексис Грюс”,
в Швейцария - „Братя
Кни”. Те получават дотация от държавата. Този статут обаче не е даден за веки веков. Ако
друг цирк стане по-добър, той ще представлява цирковото изкуство в страната. Останалите трупи също получават субсидии от държавата, макар и по-малки. Министерството на
туризма и спектакъла в
Италия дава за развитие на цирковото изкуство годишна субсидия, която се разпределя между отделните
циркове от общото събрание на Асоциацията
на цирковете. Мотивът
на италианската държава да подпомага цирковете е, че те играят важна възпитателна роля
върху младото поколе-

ние, най-вече върху децата от 3 до 12 години.
- Обичате ли Балкана, разходките из природните ни красоти?
- Една от причините да бъда в България
е именно нашата природа. Балкан, планини, поля, езера, Дунав и
Черно море. Запомнете: България е по-хубава от Швейцария, но ние
не сме добри и затова ни
управляват лоши хора.
Една ясновидка преди
време ми каза: откъдето е тръгнала вашата фамилия, там ще се върне.
Нищо чудно обстоятелствата да ни принудят да
се заселим в Италия. Аз
и съпругата ми имаме
резиденция там. Не ми
се иска обаче да стана
един от двумилионната маса, която напусна
България. Аз и моето семейство обичаме родината си и искаме да жи-

125 г. от рождението на Владимир маякоВСки

Като дихание на славей
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ротиворечив, обожаван, отхвърлян, арестуван и недолюбван,
Маяковски заема особено
място в руския литературен живот.
Роден е в градчето Багдати, Кутаиска губерния,
днешна Грузия, на 7 (19) юли
1893 г. След смъртта на бащата, лесничей, семейството се премества в Москва.
Там Владимир постъпва в
болшевишката фракция на
Руската социалдемократическа партия през 1908 г.
Година по-късно е арестуван за подривна дейност. В
затвора прописва поезия.
През 1911 г. започва да учи
в Московското училище по
живопис, скулптура и архитектура. Володя вече има

досие в полицията. Тъне в бедност. Изхранва
майка си и двете
си сестри със самоделно пирографирани великденски яйца. Поетът обаче взема връх
над художника.
С група приятели зашлевя
„Плесница на
обществения
вкус” с едноименния манифест от 1912 г.
Същата година влиза в групата на кубофутуристите –
изявите му с тях водят до
изключване от училището.
По това време се сближава
с критика Осип Брик, става
любовник на жена му Лиля Брик и тримата живеят заедно от 1918 до 1925
г. В разни епохи в дома им
се отбиват поетите Хлебников, Есенин, Пастернак,
театралът Мейерхолд. Но
Маяковски остава в плен
завинаги.
След Октомврийската
революция през 1917 г.
Маяковски става изтъкнат
представител на социалистическата литература,
публикува, пътува, издава литературни списания.

Вярва, че стихът му променя света, призван да оформи „човека на бъдещето” „Из широки гащи запасен
дубликат скъпоценен изваждам им. Четете, завиждайте – аз съм съветски
гражданин“. Революцията
превръща традиционните обществени разломи в
строго охранявани граници. Произходът, миналото
и личният избор натежават съдбовно.
През 1925 г. той пътува
до Америка и се залюбва
с Елизавета Зиберт - омъжена за немец емигрантка от Русия, работеща като негова преводачка в
Ню Йорк. Следващата година тя ражда момиченце. Наричат я Елена-Патриция. Владимир вижда
дъщеря си само веднъж през есента на 1928 г. Когато Елизавета Зиберт (Ели
Джоунс) го пита как пише
стихове, той отвръща: „Това е също като дихание на
славей.”
Събитията обаче ескалират. Вестникарските
овации секват. Критиката обявява Маяковски за
„случаен спътник на революцията”. Премиерата на „Баня” е освиркана. На 1 февруари прия-

телите на поета се събират на изложба с рисувани собственоръчно от Володя плакати. Дълго чакат
официалните лица, но те
не идват. Маяковски усеща, че е прекрачил много
от фаталните граници, но
вече е късно.
Той е авангардист в зората на социалистическия
реализъм. „Това, което се
случва наоколо, е нетърпимо, трябва да направим
нещо” - въздиша угнетеният Владимир в квартирата на кинорежисьора Довженко на 12 април 1930.
На следващата вечер подхвърля любовни бележки
на късчета картон от бонбониера на актрисата Вероника Полонская. Заклева я да се видят в кабинета му на „Лубянский проезд” сутринта на 14 април. Тя откликва и се появява в бюрото му в уречения час, но бърза за репетиции. Сбогува се, прави няколко крачки и чува
изстрел. „В бита крушира
любовната лодка, с теб сме
квит и всуе ще броим нашите болки, беди и обиди” - пише в предсмъртното писмо на Маяковски.
Сърцето на поета спира да тупти на 36 години.

веем тук. Успяхме да направим собствена циркова база, имаме хубава
къща във Владая, в която живее цялото семейство, имаме прекрасна
вила в Созопол, нашият
цирк е обичан от публиката. Защо държавата
трябва да пречи на хора
като мен, които желаят
да направят най-доброто в областта, в която работят?!
- Пожелайте нещо
на нашите многобройни читатели.
- Нека гражданите на
България да имат по-добър живот и да получават достойни, европейски доходи. На читателите ви пожелавам да
не изпадат в драматичност. Бъдете по-смели
и силни. Не драматизирайте, а знайте - лошото
е пред нас!
Въпросите зададе
иво аНгЕлОВ

Åíðèêå Èãëåñèàñ
ñå çàâðúùà ó íàñ
За радост на многобройните си фенове у нас латинозвездата Енрике Иглесиас се завръща
за голям концерт на
6 ноември в столичната „Арена Армеец”, цели две години след като пре-

дизвика екстаза на
15 000 души и плени завинаги сърцата им.
От последното си

гостуване в България певецът издаде
четири тотални хита, които не спират
да доминират всички световни класации. На практика
няма друг попизпълнител в момента, който за толкова кратко време да
създаде толк о в а
хитове.
П р е з
ноемв р и
Енрике
ще гостува в
София
с актуалната
си програма
All The
H i t s
Live,
която,
както си личи от заглавието, ще взриви почитателите на
модерния латино
звук.
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Мондиал 2018

Франция е световен шампион

Франция разби с 4:2 Хърватия
и спечели Мондиал 2018. Така 20
години по-късно "петлите" отново
са световни шампиони, след като
за първи път вдигнаха купата през
1998 година.
Срещата бе истинско шоу и задоволи и най-претенциозните футболни фенове. Финалът на стадион "Лужники" предложи майсторски отигравания, спорни съдийски отсъждания, дузпа след VAR,
красиви голове и в крайна сметка заслужена победа за Франция.
Попаденията за "петлите" вкараха Антоан Гризман (38 - дузпа), Пол
Погба (59) и Килиан Мбапе (65), авто-

гол пък си набута Марио Манджукич
(18). Точни за Хърватия бяха Перишич (28) и Манджукич (69).

Белгия заслужи бронза
Белгия взе бронзовите медали на Мондиал
2018 и записа най-доброто класиране в историята на участията
си на световни първенства. "Червените дяволи" спечелиха с 2:0 след

голове на Тома Мюние
(4') и Еден Азар (82').
Отборът на Роберто Мартинес игра доста по-добре през първата част, а след почивката прие играта в своята половина. Англича-

ните търсеха изравнителния гол през второто полувреме, но контраатаките на белгийците им създаваха огромни проблеми и при
една от тях интригата бе
убита.

Българските отбори в европейските турнири
Шампионска лига

Разгромна победа

Лудогорец стартира повече от убедително в ШЛ, след като раз-

громи със
7:0 северноирландския
Крусейдърс
в
първия
мач от първия предварителен
кръг на найкомерсиалния клубен
турнир. С хеттрик се отличи резервата Якуб
Шверчок, който оформи

постижението си в рамките на седем минути (73,
78, 80), на два пъти вкара Марселиньо (25, 66),
веднъж се разписа Клаудиу Кешерю (53), а Браун
си отбеляза автогол (40).
Успехът на българския шампион се оказа
и исторически, тъй като това е най-голямата
победа на разградчани
в европейските клубни
турнири.

Лига Европа

Унизителна Успешно начало
загуба

Отборът на Левски стартира с унизителна загуба сезон 2018/2019 година. "Сините" буквално катастрофираха в Лихтенщайн,
където отстъпиха с
0:1 на Вадуц в първата среща от първия предварителен
кръг на Лига Европа.
Носителят на купата на малката
държава в Централна Европа спечели
с много красив гол
на Колибали в 14ата минута.
Тимът на Делио
Роси пък стана за
резил, след като въпреки териториалното си предимство
през цялата среща
не създаде нито едно 100% положение
срещу тима от втора
дивизия на Швейцария.

ЦСКА-София взе минимална преднина с 1:0 над
Рига в първия мач от първия предварителен кръг
на Лига Европа, който се игра пред около 8500 зрители на стадион "Българска армия". Единственото
попадение вкара Тиаго Родригес, който се разписа
с топовен шут от 25 метра в 49-ата минута.
С основна заслуга за червената победа обаче е
вратарят Витаутас Черниаускас, който през първата част спаси две от така наречените стопроцентови положения за гол.
Като цяло българският тим бе по-добър от своя
противник, но изключително трудно създаваше положения пред противниковата врата и предвид този факт трябва да е доволен, че взе преднина преди реванша след седмица в Рига.

Славия взе аванс
като гост
Отборът на Славия
направи важна крачка
към преминаването
си във втория квалификационен кръг. "Белите" победиха с 1:0
като гост Илвес (Тампере) в първия мач на
сблъсъка с финландците и са в отлична позиция за прескачане в
следващата фаза и мачове с хърватския Хай-

дук (Сплит). Единственото попадение падна
в 80-ата минута на мача, като точен бе Момчил Цветанов.
Българите показаха,
че са по-класният тим
и заслужено стигнаха
до успеха. През първата част Славия удари и
греда, а попадение на
Гамаков бе отменено
заради засада.
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Искам да съм
добър и да правя добро
Тити ПАПАЗОВ:

Константин Папазов – Тити е зодия Рак. Роденият на 17
юли 1967 година в София от хлапак тренира баскетбол, снима се и в легендарния за поколения филм „Неочаквана ваканция”. Три години е директор на казино, започва и собствен бизнес. Междувременно завършва НСА и през ‘95-а става играещ
президент на баскетболния клуб „Славия”. Бил е треньор на
мъжките състави на „Левски” и „Лукойл Академик”, както и на
мъжкия национален отбор. Обявен е за треньор на годината
за 2009-а. В момента е треньор на баскетболния клуб „Левски
Лукойл”, който стана шампион на България.
През 1997-а Тити вдига най-баскетболната сватба у нас.
Избраницата на сърцето му Маргарита Петрова е баскетболистка и е най-големият му късмет, кумът е Георги Младенов,
а мястото на церемонията - зала „Унеиверсиада”. След подписите, „горчивото” и наздравицата следва баскетболен мач.
Тити и Маргарита имат 13-годишен син Александър, а през
2007-ма осиновиха Димитър-Желко, който вече е на 11 години.
Емоционалният чаровник, който е безспорна атракция на всеки баскетболен мач, вярва в доброто, ежесекундно
учи синовете си на него и въобще не му пука, че не е модерно.
„Чувствам се късметлия и вярвам, че целият ни живот е един
голям късмет”, доволно заключава Тити.

- Тити, ако не бяхте
станали това, което сте,
с какво друго щяхте да
си изкарвате насъщния?
- Откакто се помня, се
възхищавам на вуйчо си,
който беше популярен
български лекар. Това е
една от професиите, която много уважавам. Затова
най-вероятно щях да изрека Хипократовата клетва и
да облека бялата престилка. Ако ли не, може би щях
да се спра на другата, която ме респектира не помалко, а именно тази на адвоката. Да, мисля, че бих
се справил с тези иначе не
леки, но хуманни и достойни
професии.
- Колко често и за какво
поглеждате
към Господа?
- Аз съм вярващ човек, нищо че съм малко или много
суеверен и слагам в джоба си
амулет за добър развой и
финал на даден мач, но това е съвсем друга тема. Та
вярвам, че има Господ, вярвам, че има правда и именно Всевишният и правдата
винаги са ми помагали. Въпреки че днес, в 21 век, живеем в нелеки, дори трудни
времена. Аз съм убеден, че
доброто и любовта не съществуват само в увлекателните приказки с щастлив край. Един човек, ако
е добър и помага, ако той
е хуманен, с добро сърце и
желае с всичките си сетива да е част от едно добро
общество, рано или късно
късметът го спохожда.
- Има ли нещо, което
бихте искали да не ви се
беше случвало?
- Едно от най-добрите
ми качества е това, че бързо прощавам. Имам и тежки моменти със загубата на
близки хора, което въпреки че е нещо съвсем естествено, ме боли и бавно отминава, но така или иначе не се забравя. Задълбавайки се в неприятности
и в лоши моменти, човек
още повече им дава прио-

ритет в съзнанието и психиката си и те още повече
го смачкват, безжалостно и
безмилостно. Добре че се
вкопчвам в идеята за подкрепа и любов и не се уморявам да ги раздавам.
- Ако можехте да върнете времето?
- Категорично бих върнал времето назад, ако можех да спася човешки животи. През последните няколко години загубих много приятели, повечето от
които не си заминаха от
този свят по естествен път
и ако можех да им бъда полезен, подарявайки им още

живот, бих предотвратил
жестокостта да си отидат по
този нелеп и ненавременен
начин. Освен това бих преборил трудности и болести.
Ако трябваше да подреждам живота си наново, отново бих предпочел моя
сегашен живот. Бих искал
си го запазя такъв, какъвто е, без корекции. Просто искам да съм добър, да
обичам и да правя добро.
- От вас струи чистота и буквално ангел-

ски ореол... Може би сте
олицетворение на факта,
че мъжките сълзи не са
срамно нещо?
- Аз съм пристрастен
мъж и каквото и да кажа
по тази тема, най-вероятно ще бъде тълкувано
двузначно. Спокойно обаче мога да добавя, че мъж,
жена, дете не би могъл да
плаче изкуствено. Или поне аз не мога. Сълзите или
идват, или не, може би съм
хиперчувствителен, но никога не съм се срамувал от
тях. И независимо че много пъти съм бил критикуван, успях да убедя и найголемите скептици, че това просто
е част от мен. На
никого не преча,
на когото съм му
симпатичен, нека
ме приеме искрено, който ми завижда и смята, че
съм слабохарактерен, нека си го
мисли. Аз притесняния нямам, старая се да гледам справедливо на нещата и съвестта
ми е чиста!
- Но на някои тя едва
ли е, Тити. Какво бихте
казали на тези хора?
- На тях от цялото си
сърце и душа им желая да
се борят и да имат чиста
съвест. Хора, бъдете добри, въобще не е трудно,
напротив, много е лесно
дори!
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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Çàêëþ÷èõà ìúæ â ìàãàçèí,
òîé èçïè áèðàòà

Животът ни поднася всякакви ситуации.
38-годишен мъж от
щата Уисконсин, чието

име не се споменава, е
ходещ наръчник на оптимиста. Той се оказал
заключен в хладилното
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помещение на известна верига
супермаркети, което
се оказва
пълно с…
алкохол.
Имал възможност да
се обади по
телефона
и да извика помощ,
но избрал
нестандартен подход към неприятната
ситуация.
Вместо да
тревожи
властите и
собственика на магазина, човекът се справил с проблема. Температурата в хладил-

мозайка

ното помещение била
около 0 градуса по Целзий и явно „затворникът“ бил достатъчно добре облечен. Той решава да се „сгрее“ с бирата, оставена на съхранение там. Пленникът
изпил 18 бутилки бира
и 3 бутилки малцов ликьор.
Полицията не съобщава за промилите в кръвта му, но той
успял да падне върху
три каси бира и напълно да ги унищожи. Мъжът е бил открит в 5,50
ч сутринта в склада и
щял да се размине без
обвинение, ако бил в
състояние да си плати употребената стока. Затворникът ще
бъде съден за дребно
хулиганство.

Ãèãàíòñêè ïóêíàòèíè
ðàçäåëÿò Аôðèêà
В Кения в днешно
време се наблюдават
все по-често необясними явления. Едно от тях
– появата на гигантски
пукнатини в почвата, застрашава да раздели африканския континент на
две части. В тази изстрадала страна пукнатините следват една след
друга, като последните
геологически аномалии
застрашават да насло-

жат един
върху
друг сомалийския и
нубийския тектоничен
пласт. Сериозни
разломи в последно време се явили
на хребетите Абердар

и Елигейо, между които
живеят хиляди кенийци.

Сега те са принудени да се евакуират
или да живеят в постоянен страх да не
бъдат погълнати от
земята. Разломите
растат буквално с часове и в тези участъци се чува страховит грохот. Експерти
предполагат, че това
е началото на огромна природна катастрофа, която може
да предизвика нови
гигантски разломи
и изригване на неподозирани спящи
вулкани.
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Кога жената
става бабичка
В наши дни обикновено наричаме баби
жените над 70 г. В Русия обаче в деветнайсетото столетие съвсем не било така. Тогава девойките се омъжвали твърде рано – на
15 – 17 години, а на 20
били смятани за стари моми. На 35 те вече
имали пораснали
деца и много
от тях ставали баби. Това нам е рило
о т ражение
и в
руската
клас и ка – Гогол казва: „Вратата ни отвори
старица около 40те”, а Толстой споменава в едно от произведенията си за старицата „княгиня Маривана” на 36 години. Няма
нищо удивително обаче, защото по това време продължителността
на живота била къде-

къде по-кратка и далече не всеки доживявал
40 години. В Русия статутът на жените често
се свързвал с тяхната възраст – неомъжените девойки наричали девици, омъжените
жени – младоженки, а
когато родели първото
си дете, ставали просто
жени. Това, разбира се, се отнасяло най-вече за низшите съсловия
и крепостните.
А когато
ж е ната
имала пораснали деца и дори внуци,
съвсем естествено можело да й казват баба. В
наше време тенденцията е обратната – младите създават семейство на по-късна възраст, а оттам и чувството, че жените могат да
останат млади по-дълго време, преди да се
нарекат бабички.

Ограда срещу Íàìåðèõà ãåí, ïðåâúðíàë ìàéìóíàòà â ÷îâåê
диви котки

В Австралия
завършило изграждането
на 44-километрова ограда
с цел да
презпази
застрашените животински
видове
от... диви котки. Било
установено, че необезпокояваните хищници
унищожават около 3
млн. влечуги, птици и
бозайници и така намаляват популацията им.

За да ги предпазят, властите оградили около
9000 хил. хектара в резервата Нюхевън. Предприетите мерки ще спасят живота на около 11
хиляди млекопитаещи.

Американски изследователи и техни белгийски колеги разбуниха света, като публикуваха научно съобщение,
което доказва, че не трудът е направил от маймуната човек.
Благодарение на мутационен ген мозъкът
на първобитния човек придобил уникална структура на големите полукълба, вследствие на което разумът
започнал да се развива
все по-бързо. Международната група от генетици изяснила, че майката природа се опитала
да вразуми човекоподбните, като им подарила

въпросния геном и те безпроблемно го
приели. Даже
в този си вид
природата го
допълнила, от
което описаният ген осигурил на човека фантастичен
ръст на сивото
вещество на
мозъка.
Това издигнало човешката еволюция на
небивала висота, оставяйки далеч назад маймуните, които, както и
да се трудели, не би могло да им се удаде да станат хора.

Èñòîðèÿòà íà åäíà ñòàòóÿ

Някога европейските мигранти, които пристигали в Ню
Йорк само по море, преминавали покрай остров Бедлоу
(днес остров Либърти), недалеч от пристанището на града. Пред тях била обетованата земя, за която мечтаели.
Срещата им със статуята на римската богиня на свободата била първата крачка към мечтания свят. Статуята на
свободата е безспорният символ на Ню Йорк. Тя се издига в пристанището на Ню Йорк на остров Либърти и е подарък от Франция в знак на приятелството между двете
нации. Представлява римската богиня на свободата Либертас, облечена в тога, държаща факел в издигнатата си
дясна ръка и правна книга в другата, на която е изписана
датата на подписването на Американската декларация за
независимост. Под краката й са счупените вериги на робството. Короната на главата й има седем лъча, символи-

зиращи седемте морета и континенти. 25те прозорчета в нея напомнят за съкровищата на света. Тази идея вдъхновява един
млад скулптор - Фредерик Огюст Бартолди,
който проектира статуята. А Густав Айфел,
конструкторът на Айфеловата кула, проектира вътрешната носеща конструкция. На
350 отделни части огромната скулптура е
натоварена в 214 сандъка, които при много лошо време успяват да преплуват Атлантическия океан на борда на товарния кораб "Isere". Първоначално нюйоркчани нямали никаква представа какво
да правят с този подарък. Повече от година сандъците с
отделните части на статуята лежали в нюйоркското пристанище, защото статуята, подарък от Франция по случай

Благодатният
ген
NOTCH2NL бил разположен в първата хромозома на ДНК и се е
появил преди около 4
млн. години, пишат в
публикацията си учените. Съществува и друга

теория, според
която
извънземни
са предприели генетическа мутация
върху първите хора.
Как обаче да
си обясним,
че сега тя не
действа? И
как да обясним артефактите, които археолозите непрекъснато откриват, свидетелстващи, че
преди милиони години
човекът е ходил с обувки, създавал е удивителни механизми и дори компютри?!

100-годишнината от американската независимост, се нуждаела от фундамент. А за издигането му били необходими пари. През 1878 г. в Париж се провежда световно изложение. Там е показана и главата на статуята с цел събиране на
средства. И тогава известният унгарски емигрант
и издател Йосиф (Джоузеф) Пулицър превръща
своя вестник в силно средство за събиране на
пари за построяване на статуята. Призивът на
издателя Джоузеф Пулицър е последван от милиони американци. Те събират общо 102 хиляди долара. За сглобяването й били необходими
цели четири месеца. Статуята е официално открита на 28 октомври 1886 г. от тогавашния американски
президент Гроувър Кливланд. Днес Статуята на свободата продължава да бъде символ на надеждата, свободата
и приятелството.
страницата подготви Невена НикОлОВа
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ПЕТЪК, 20 юли
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“ –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –

Канал 3
ПЕТЪК, 20 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 Повторения
СЪБОТА, 21 ЮЛИ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина
Кунчева/п/
07:30 „Интервю” с Наделина

Тв Европа
ПЕТЪК, 20 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
13.00 Централни обедни
Новини
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок

Най-гледаните

забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Пожарникарите от Чикаго”
01.30 „Докоснати от слънцето“
02.30 „Ритъмът на мечтите”
06.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
СЪБОТА, 21 юли
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Катинари на любовта” –
с уч. на Джери О`Конъл,
Ребека Ромeйн, Брус
Дейвисън и др.
15.00 „Мъже в черно“ – с уч.
на Томи Лий Джоунс, Уил
Смит, Линда Фиорентино
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 „Маската на Зоро”
22.50 „Извън релси”
01.00 „Моята мечтана роля”
Анева /п/
„Денят на живо”/п/
„Пулс” с Гергана Добрева
„Всеки следобед”
Телемаркет
„Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 „Вечните песни” - /п/
12:45 Телемаркет
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Топ шоп
14:30 „Без монтаж” от седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 „Дякон Левски” 1 част–
игр. филм, режисьор
Максим Генчев, участват
Веселин Плачков, Симеон Филипов, Николай
Сотиров Ивайло Аспарухов и др.
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 Повторения
08:00
09:00
09:30
10:30
10:45

СЪБОТА, 21 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини

22.10
22.30
22.40
23.00

04.30 „Катинари на любовта” –
с уч.на Джери О`Конъл,
Ребека Ромeйн, Брус
Дейвисън и др. /п/

29

„Иконостас”
„Нощна смяна”
„Събуди се” – предаване
„Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
Новините на NOVA
„Бавачка по призвание”
– с уч. на Джеси Шрам,
Арън Хил, Елизабет
Рьом, Тамара Тейлър,
Али Милс и др.
„Магията на добрата
вещица”
„Като две капки вода“
– забавно предаване, 5
сезон
Новините на NOVA – централна емисия
Темата на NOVA
„Елитни убийци\
„Възражение по съвест”
- Андрю Гарфилд, Сам
Уортингтън, Винс Вон,
Хюго Уивинг , Рейчъл
Грифитс, и др.
НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
„Магията на добрата
вещица“
„Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 23 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „Сезони на любовта ”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „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
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” - сериен
филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм, 3
сезон
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Транспортер” - сериен
филм /п/

НЕДЕЛЯ, 22 ЮЛИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова
07:30 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
12:45 Телемаркет
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Топ Шоп
14:45 „Без монтаж” от седмицата
15:00 НОВИНИ
15:10 Телемаркет
15:15 „Дякон Левски” 2 част–
игр. филм, режисьор
Максим Генчев, участват
Веселин Плачков, Симеон Филипов, Николай
Сотиров Ивайло Аспарухов и др.
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/

00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 23 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”

НЕДЕЛЯ, 22 юли
06.30
07.00
08.00
11.00
12.00
12.30

14.15
16.00
19.00
19.20
20.00
22.30

01.30
02.00
05.20

Спорт
новини
Евромакс
Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 22 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето

тв програми

Български

18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 23 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини

ВТОРНИК, 24 юли
„Здравей, България”
„Сезони на любовта ”
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „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
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” - сериен
филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм, 3
сезон
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Транспортер” - сериен
филм /п/
06.20
09.30
11.30
12.00
12.30

22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
ВТОРНИК, 24 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Беновска пита” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live ” /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано

16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 24 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини

15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

06.20
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
02.30
04.00
05.20
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:30
05:30
06:00
07:00
09:00
11:45
12:00
12:15
12:20
13:00
13:15
13:45
14:00
14:30
15:00
15:15
15:30
17:00
17:10
17:15
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00

Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СРЯДА, 25 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за време-
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СРЯДА, 25 юли
„Здравей, България”
„Сезони на любовта ”
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“ – сериен филм
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Черешката на тортата” –
предаване на NOVA
„Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
Новините на NOVA
„Транспортер” - сериен
филм
„Незабравимо” – сериен
филм
„Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм, 3
сезон
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Войната на розите“ – сериен филм /п/
„Транспортер” - сериен
филм /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 26 юли
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „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
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” - сериен
филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм, 3
сезон
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/

НОВИНИ
“Денят на живо”
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
„Патарински Live”- избрано
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
-07:00 – Повторения
СРЯДА, 25 ЮЛИ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Денят на живо”/п/
“Всяка сутрин“- сутрешен блок
„Парламентът на живо“
Топ Шоп
НОВИНИ
Телемаркет
„Парламентът на живо“
НОВИНИ
„Парламентът на живо“
Телемаркет
НОВИНИ
„Кухнята на Звездев”
НОВИНИ
Топ шоп
“Всеки следобед“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата”с Александър Владимиров
НОВИНИ Централна емисия
„Патарински Live”- избрано
НОВИНИ
“Денят на живо”
„Спорт в обектива”
НОВИНИ

22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
ЧЕТВЪРТЪК, 26 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

то
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
ЧЕТВЪРТЪК, 26 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
16.10
16.30
17.30
17.45
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00
03.00

петък, 20 юли
Документален филм
„Приказки с Ванчето„
Новини повторение
Ранни вести
НОВИНИ - сутрешна емисия
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия
Китка народни песни
Прокудени от бащин
край повторение
“Дискусионно студио”
повторение
Кратки Новини
“Дискусионно студио”
повторение
Класическа музика
Нови хоризонти повторение
Новини
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
Документален филм
Класически концерт
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
публицистично предаване
“Час по България” с водещ Пламен Павлов
Новини. Прогноза за
времето. повторение
Дневниците на уфолога
повторение
Новини. Прогноза за
времето. повторение
“Дискусионно студио”
повторение
„Прокудени от бащин
край“ повторение
“Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение

05.00 “Паралакс” - публицистично предаване повторение
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.15
14.40
15.00
15.15
15.45
16.00
17.00
17.30
18.00
19.30
19.50
20.00
22.30
23.00
23.30

ЕВРОКОМ
10:00
11:00
12:00
13:00
13:15
14:00
14:45
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
23:30
01:30
02:00
03:00
04:00
05:00

Петък, 20 юли
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Босове под прикритие 6 еп. - Сериал
Резонанс - с Васко Мавриков
Новини
Страници от живота - 90
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 123 еп. - Сериал
Новини
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
ЕвроДикоФ
Шпионката на Коко Скрита камера
Ключът към успеха
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
Страници от живота - 30
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 123 еп. - Сериал
ЕвроДикоФ

Събота, 21 юли
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:30
09:55
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
19:55
21:00
21:30
23:25

01:35
02:55

Петък, 20 юли
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Премьера. «Видели видео?»
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Прямой эфир (12+)
Комедия «Помню — не помню!» (12+)
Арчил Гомиашвили, Сергей
Филиппов, Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова,
Наталья Крачковская в
фильме Леонида Гайдая
«Двенадцать стульев» (12+)
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Най-гледаните

10:30
11:00
12:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:30
01:30
02:00
03:00
04:00
05:00

06:30

събота, 21 юли
Документален филм
„Приказки с Ванчето „
Новини повторение
Ранни вести
НОВИНИ - сутрешна емисия
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
НОВИНИ - обедна емисия
“Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
Актуален репортаж
Класическа музика
Кратки Новини
„През планини и морета“
- документална поредица
Класическа музика
“Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
“Изгнаници клети …”
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
“Паралакс” - публицистично предаване
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
Другата история
“От българско, по - българско” с Галя Асенова
Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
Класическа музика
“Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
Бареков, Димитър Байрактаров
Ключът към успеха
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
Новини
Модна фиеста - с Мариана Аршева
Не се страхувай! - с Васил Василев
Премълчани истини - с
Минчо Христов
При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
Веществени доказателства - 12 еп. - Сериал
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Премълчани истини - с
Минчо Христов
Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
Модна фиеста - с Мариана Аршева

повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
повторение

03.30 Прокудени от бащин
край - повторение
04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева

неделя, 22 юли
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за времетоповторение
02.00 “Паралакс“ - повторение

понеделник, 23 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класически концерт
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

Неделя, 22 юли
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 9 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 10 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Веществени доказателства - 12 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 23 юли
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 91
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 124 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Сентинел - 13 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 91
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 124 еп. - Сериал

Събота, 21 юли
06:00 Новости
06:10 «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» (16+)
07:05 Юрий Никулин, Людмила
Гурченко в фильме Алексея
Германа «Двадцать дней без
войны» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Леонид Агутин.
Океан любви» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Премьера. «Михаил Задорнов. „Легко жить трудно“»
(12+)
13:15 «Умом Россию не поднять»
15:00 «Михаил Задорнов. «К отцу
на край земли» (12+)»
16:00 «Кому на Руси жить?!». Концерт Михаила Задорнова
(12+)
17:35 Елизавета Боярская, Павел
Трубинер, Анна Нахапетова
в многосерийном фильме
«Фантазия белых ночей»
(12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 «Фантазия белых ночей».

тв програми

Български

Продолжение (12+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Прямой эфир (12+)
01:10 Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Денис Никифоров, Олеся Железняк в
фильме «8 первых свиданий» (16+)
02:40 Александр Ширвиндт,
Софико Чиаурели, Семён
Фарада в фильме «Миллион
в брачной корзине» (12+)
04:10 Георгий Бурков, Татьяна Васильева, Владимир Зельдин
в фильме «Добряки» (12+)
19:50
21:00
21:20
23:00

Неделя, 22 юли
06:00 Новости
06:10 Марина Левтова, Евгения
Крюкова, Игорь Янковский
в фильме «Три дня вне закона» (16+)
07:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Владимир Машков, Ин-

12:00
12:15

17:30

19:25
21:00
22:00

00:10

01:50

04:20

Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум повторение
05.00 Облаче ле, бяло - повторение
06.00 Класически изпълнения
06.15 „Всички на мегдана“ Поздравителен концерт
повторение
вторник, 24 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
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”
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение

18.VII. - 24.VII.2018 г.

02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“ - повторение
06.30 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.30
01.00
02.00
03.00

сряда, 25 юли
Документален филм
„Приказки с Ванчето“
Новини повторение
Ранни вести
НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
“Дискусионно
студио”повторение
Кратки Новини
От българско, по - българско - повторение
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
публицистично предаване
„Паралакс“ Новини. Прогноза за
времето повторение
Изгнаници клети
Класическа музика
Новини. Прогноза за
времетоповторение
“Дискусионно студио”
повторение
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
“Нови хоризонти“ - пов-

06:00 Делници - с Николай
Колев

06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 24 юли
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 92
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 125 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Босове под прикритие 7 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Сентинел - 14 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Босове под прикритие 14 еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 92
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 125 еп. - Сериал

Сряда, 25 юли
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 93
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 126 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Сентинел - 15 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, из-

геборга Дапкунайте в
многосерийном фильме
«Григорий Р. » (16+)
Новости (с субтитрами)
Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте в
многосерийном фильме
«Григорий Р. » Продолжение
(16+)
Елизавета Боярская, Павел
Трубинер, Анна Нахапетова
в многосерийном фильме
«Фантазия белых ночей»
(12+)
«Старше всех!»
Воскресное «Время»
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Гала-концерт. Прямой эфир
(12+)
Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Нонна
Гришаева в фильме «О чём
говорят мужчины» (16+)
Елена Яковлева, Ингеборга
Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова в фильме Петра Тодоровского
«Интердевочка» (16+)
Улдис Пуцитис в фильме
«Отель „У погибшего альпиниста“» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 20 юли
06:00
10:00
11:00
11:40
12:00
13:00
14:00
14:40
14:55
15:25
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
23:00
00:40
01:25
03:00

Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Гении и злодеи
Склифосовский (4
сезон)
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Петросян-шоу
Последний лепесток.
Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Проверка на дорогах.
Х/ф
Что скрывает любо-

торение
04.00 Алтернативи - повторение
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
четвъртък, 26 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 “Дискусионно студио
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - повторение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
22.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
01.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.30 “Дискусионно
студио”повторение
03.30 “Първото благо“ - повторение
куство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 93
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 126 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 26 юли
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 94
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 127 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Сентинел - 16 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

вь. Х/ф
04:30 Андрей Малахов.
Прямой эфир
05:40 Гении и злодеи

05:25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

Събота, 21 юли
06:05 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 “Измайловский парк”.
Большой юмористический концерт
14:10 Моя любовь – Россия!
14:40 Искатели
15:30 Ближний круг Бориса
Константинова
16:25 Семь невест ефрейтора Збруева. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:50 Счастливая жизнь
Ксении. Х/ф
00:35 Романтика романса
01:30 Летучая мышь. Х/ф
03:45 Танго на два голоса.
Х/ф

05:55 Счастливая жизнь
Ксении. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12:30 Там, где ты
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:25 Красавица и Чудовище. Х/ф
02:15 Ночная фиалка. Х/ф
03:55 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
04:40 Искатели

Неделя, 22 юли

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ
ÒÎÌÎÂ
ÏÈÅÑÀ ÎÒ
ÄÐÀÃÎÌÈÐ
ÀÑÅÍÎÂ
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Забавни

18.VII. - 24.VII.2018 г.
ÐÓÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
1840-1868

ÐÀÇÌÅÊÍÀÒÀ
ÏÐÚÑÒ

ÏÐÀÂÈËÎ,
ÍÀÐÅÄÁÀ

ÌÀÐÊÀ
ÐÓÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÁÀÃÀÆÈ

А

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÀÌÈÍÎÊÈÑÅËÈÍÈÒÅ

ÊÐÀÉÏÚÒÅÍ
ÕÎÒÅË

б

в

г

ÂÅÙÅÑÒÂÎ,
ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÎ
ÏÐÈ ÃÍÈÅÍÅ

ÌÅÊ, ÌÀÇÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀ
ÐÚÆÄÀ

ÍÅÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÀÂÒÎÐ

ÐÎÃÎÂÈ
ÈÇÐÀÑÒÚÖÈ
ÏÎ ÊÎÆÀÒÀ
ÍÀ ÏÒÈÖÈÒÅ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ
1908-1982

ÌÅÒÀËÅÍ
ÏÀÐÈ×ÅÍ
ÇÍÀÊ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
1833-1887

ÊÀÊÀÎÂÎ
ÈÇÄÅËÈÅ

ÑÏÎÐÒÍÎ
ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ

ÐÎÆÁÀ

ÍÀØÀ
ÖÀÐÈÖÀ
1860-1917
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
À.Ñ.ÏÓØÊÈÍ
“ÅÂÃÅÍÈÉ
ÎÍÅÃÈÍ”

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÑÅÊÒÎÐ,
ÐÀÉÎÍ

ÇÀÄÚÐÆÀÍÅ
ÏÎÄ
ÑÒÐÀÆÀ

ÊÀÌØÈÊ
ÇÀ ÅÇÄÀ

ÄÈÐÈÃÅÍÒ È
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ ÍÀ
“ÁÚËÃÀÐÅ”
ÂÈÑÎÊÀ
×ÀØÀ ÇÀ
ÂÈÍÎ
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ÐÓÑÊÀ
ÒÀÍÊÎÂÀ
ÎÃÍÅÕÂÚÐÃÀ×ÊÀ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÆ.ÂÅÐÄÈ
“ÒÐÀÂÈÀÒÀ”

ÌÞÇÈÊÚË
ÎÒ ÄÆÅÐÚÌ
ÊÅÐÍ
ÌÈÅÙÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÁËÈÇÊÈß
ÈÇÒÎÊ

ÑÂÀÊÎ

ÁÐÀÒ
ÍÀ ÖÀÐ
ÑÀÌÓÈË
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
À.ÄÎÄÅ
“ÀÐËÅÇÈÀÍÊÀÒÀ”

ÍÅÏÐÅÄÅÍ
ÏÀÌÓÊ

ÌÅÊÀ
ÒÚÊÀÍ ÇÀ
ÏÎÄÏËÀÒÀ

ÃÎËßÌÀ
ÑÓÌÀ
ÏÀÐÈ

ÂÊÀÌÅÍÅËÎÑÒ ÎÒ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÁÅÇÂÎËÅÂ
×ÎÂÅÊ

ÃÐÓÁ
ÏÀÌÓ×ÅÍ
ÏËÀÒ

ÄÅÑÏÎÒ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
“ÔÅÄÐÀ”

ÏÎÄÂÈÆÍÈ
ÏÐÅÃÐÀÄÈ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÑÎÐÒ
ßÁÚËÊÈ

ÇÀÏÓØÀËÊÀ

ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ
ÏÎÃÀÑßÂÀÍÅ
ÍÀ ÄÚËÃ
ÄÐÅÂÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÐÀÄ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÆÓË ËÅÂÈ
“ÍÅÄÀ”

ØÀÕÌÀÒÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÅÇÅÐÎ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÑËÀÄÚÊ
ÊÀÐÒÎÔ

ÐÀÌÀ

ÏÈÂÎ

ÍÈØÊÈ Â
ÊËÅÒÚ×ÍÎÒÎ
ßÄÐÎ

ÃÐÀÄ Â
ÁÐÀÇÈËÈß

ÄÎÌÀÊÈÍÑÊÈ
ÑÚÄÎÂÅ ÇÀ
ÏÅ×ÅÍÅ

ÆÈÒÅËÈ ÍÀ
ÎÃÍÅÍÀ ÇÅÌß

ÃÎÒÂÀÐÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÌÓÇÈÊÀËÍÎÑÖÅÍÈ×ÍÈ
ÒÂÎÐÁÈ

ÌÎÐÑÊÀ
ÂÈÄÐÀ

ÑÒÎÌÀÍÅÍ
ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÈ
ÍÎÆ
ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÏÅÂÅÖÀ ÎÒ
ÑÍÈÌÊÀÒÀ
ÏÚÒÍÀ
ÏÎËÈÖÈß
ÑËÚÍ×ÅÂ
ÇÀÃÀÐ

ÍÀØÀ
ÏËÀÍÈÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ ÎÒ
ÐÎÄÀ ÍÀ
ÏÚÑÒÚÐÂÀÒÀ

ÍÀØÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÒÓÐÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ
ÌÀÐÊÀ
ÍÀØÈ
ÑÀËÀÒÈ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÅÍ
ÏÚÒ

ÍÀØ
ÁÀËÊÀÍÑÊÈ
ÃÐÀÄ

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ ÎÒ
ÄÓÏÍÈÖÀ

ÍÅÑÏÎËÓ×ËÈÂ
ÓÄÀÐ ÏÎ
ÒÎÏÊÀÒÀ

ÌÈÍÅÐÀË,
ÌÅÄÍÀ ÐÓÄÀ
ÏÅÐÑÈÉÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÇËÎÒÎ
ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ
ÏÐÀÂÎÚÃÚËÅÍ
ÒÐÈÚÃÚËÍÈÊ
ËßÒÍÀ
ÑÓÏÀ Ñ
ÊÐÀÑÒÀÂÈÖÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
1916-1996

ËÓÊÑÎÇÅÍ
ÔÀÉÒÎÍ
ÄÐÅÁÍÀ
×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÎ ÒÂÚÐÄÎ
ÁÀÃÐÈËÎ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ
“ÏÐÈÍÖÚÒ È
ÏÐÎÑßÊÚÒ”

ÇËÀÒÀÐÑÊÀ
ÌßÐÊÀ
ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß
ËÅÒËÈÂÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ
Ñ ÌÈÐÈÇÌÀ
ÍÀ ×ÅÑÚÍ
ÏÈÒÅÉÍÎ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ

ÏÎËÈÒÓÐÀ
ÏÅÙÅÐÀ Â
ÈÑÊÚÐÑÊÈß
ÏÐÎËÎÌ

ÁÐÎÄÈÐÀÍ
×ÅÒÈÐÈÚÃÚËÍÈÊ
ÐÓÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
1893-1964

ÙÓÐÌ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÄÈÌÈÒÚÐ
ÏÎËßÍÎÂ
ÍÎÑÈÒÅË
ÍÀ ÎÐÄÅÍ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ
ÍÀØÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÎ
ÊÀÔÅ
ÑÒÀÐÎÒÎ
ÈÌÅ ÍÀ
ÑÐÅÄÅÍ
ÂÈÅÒÍÀÌ
ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
“ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ”

ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÎÏÀÊÎÂÊÀÒÀ
ÊÎÔÀÐ,
ÊÀÒÀÍÅÖ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ,
ÖßÐ
ÍÀØ
ÊÐÀÉÄÓÍÀÂÑÊÈ
ÃÐÀÄ

ÅÒÈÎÏÑÊÀ
ÒÈÒËÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
1866-1944

×ÀÑÒ ÎÒ
ÈÃÐÀ ÍÀ
ÒÅÍÈÑ

ÃÎÐÑÊÈ
ÕÈÙÍÈÊ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
ÌÈÖÊÅÂÈ×

ÏÎÄÎÑÒÐÅÍ
ÏÐÚÒ
ÓÄÀÐÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÂÈÄ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀ
ÏÐÅÄÀÂÀÒÅËÍÀ
ÒÐÚÁÀ

ÄÈÂÀ
ÌÅÍÒÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÐÅ×ÍÈÊ: ÀËÈË, ÀÒÀÊÀÌÈÒ, ÁÎÒÀÍÎËÈÒ, ÍÀÒÀË, ÏÈÑÀÐÅÂ, ÒÀÒÈ.

ÑÒÎÌÀÍÀ
ÇÀ ÎÑÒÐÅÍÅ
ÍÀ ÍÎÆ

Âèêòîðèÿ ÊÐÚÑÒÅÂÀ

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: “Ðîçè çà äîêòîð Øîìîâ”. Âàñèëåâ/Ãåîðãè/. Åëåîíîðà. Áîêàë. Òàëê. Ñêàòîë. Áîð. Ïåðà. ÀÒÎ. “Åäè”. Ìîíåòà. Èðàí. Ëåëèí. Âàòà. Èíîñàí. Ðàá.
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Обяви

Съобщение

Поради
големия
интерес към поетичния конкурс
„Листопад на спомените –
2018 г.” удължаваме срока за
получаване на стихове – лирика и сатира до края на юли. Творбите
да се изпращат на госпожа Данка Стоянова по пощата или на електронен адрес
danistoianova@mail.bg
Благодарим за участието
Данка Стоянова
Фондация „Листопад на спомените” - Варна

малки обяви
0878/387993 – продава изгодно: две нови унгарски сгъваеми къмпинг
легла; изгодно малко употребявана немска пишеща машина „Ерика”; изгодно запазени четирии трикрилни гардероби
с надстройка, махагон;
запазена чешка палатка
18,5 кв. м, висока, стабилна, с 2 спални помещения,
гардеробно, хол; запазено немско пиано отпреди 1939 г.
0896/722938 – „Панчатантра” – древноиндийска книга. След Библията – най-разпространена
в света, 200 превода на
60 езика, от IV век досега, учебник с наставление
с мъдрости за управляващи – 200 лв.
0877/882177 – терморегулатори за вертикален бойлер – нови, по
5 лв.; термоограничители за бойлер – нови, по 2
лв.; ампермер чешки от 5
до 100 ампера ток; мъжко сако европейско, модерно, от естествена кожа – употребявано, много запазено – 50 лв. Проводник електрически, но
е 6 кв. мм, единичен, едножичен – 180 м – 200
лв., удължител гумиран,
с двоен контакт и щепсел
3 х 2,5 кв. мм, 18 метра –
40 лв. Електрическо апартаментно табло ново, фабрично, с 9 автоматични
предпазители – 60 лв.; ен-

циклопедия „От А до Я”
– обемисто произведена,
970 стр. – 50 лв.; философски речник – обемист, 500
стр. – 50 лв.
0725/66476 – SOS! Подарявам малки и големи
котета!
0895/779512,
058/624493 – издирва
потомци Герга Донева,
Руховски, Великотърновски, братя Борис, Йордан,
Петко живееше в София
на „Иван Асен II”
0897/507266 – продава ВИТО 7+1, бензин и газ,
отлично състояние, платени такси!
0888/245413 – продава крачна шевна машина
„Панония” – 120 лв., 2 родопски одеяла – нови, по
60 лв./бр., нов червен китеник – 120 лв., ел. печка
за баня – 28 лв.
0883/333253 – спешно търсим алпинисти мазачи за фасада на жилищен блок в „Мотописта”.
0889/378252 – продава апарат за точкова заварка – 130 лв., български
хартиени левове от 1974
г., часовникарска лупа 5х
– 15 лв., лечебна кализия
– лекува диабет, катаракта, онкологични заболявания, разсади и извлек,
мини казан за ракия – 170
лв., уред за жива вода –
45 лв.
0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 ,
0894/607418 – продава
сушилня за дрехи и количка с две колелца за пазаруване – нова е. Изгодно!

Възпоминание
Половин година
без

Иванка Темелакиева
Таскова
от с. Голяма Фуча

Сънувам ти ръцете –
с топла плетка
и безопасната игла отпред.
Събуждам се. Поредната жилетка
от топлината пази спомен блед.
Как липсваш ми! А моята жилетка
самотно в гардероба си виси.
Ти обич вплете и във всяка моя клетка.
А днес къде ли си?
Тогава чувам някак си гласа ти,
през времето достигнал с топлина.
И нанизът от спомени богати
припомня ми за твойта добрина.
Ще пазя думите ти във сърцето
и ще ги казвам на моите деца.
Жилетката ще топли раменете
по пътя ми през хладните утра.
С обич от цялото семейство! Липсваш ни!
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Съобщения

ОБЯВА

Народно читалище ,,Св. св. Кирил и Методий-1924” - Красна поляна, София, обявява традиционния конкурс
ЛИРИЧЕСКИ КРЪСТОПЪТ НА МУЗИТЕ
за 2018 г.
Кандидатите да изпращат до 3 стихотворения
на свободна тематика на адрес:
1330 София, бул. „Възкресение” 64 - читалището, за конкурса.
Конкурсът е явен. Срок - 30 септември 2018 г.
Награди: първа 200 лв., втора 150 лв., трета
100 лв.
0888/812043 – продава изгодно дамски и мъжки ръчно плетени вълнени чорапи. Количество и
качество!
0879/421090 – продава полунов калорифер
ловчански вместо за 215
лв. от магазина – само за
21 лв. от мен; продава нова мивка порцелан – 10
лв.!
0888/245413 – продава нов газов котлон
„Янтра” – 88 лв., соковарка – 45 лв., сокоизстисквачка – 58 лв., ръчна месомелачка – 46 лв., машинка
за рязане на хляб – 30 лв.
0887337684 - Моля
да се обади госпожата от
Казанлък с която имахме
уговорка да наема къщата й в село Шейново, изгубих телефонния й номер докторът
0882/104048 – търся почасова работа – почистване на офис или
вход; разпродажба на пособия за рисуване, шкафове и др.
0887/561638 - продава 2 нови покривки за
ъглови легла - по 18 лв./
бр., единичен полилей за
спалня - 17 лв., спален чувал - 15 лв., употребявано
вълнено одеяло - 10 лв.,
полилей топка - 32 лв.
0888/245413 - продава единичен матрак - 38
лв., 2 аплика х 24 лв./бр.,
тефлонова скара АЕГ нова - 80 лв.

имоти

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

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София

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
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в
с. Огнен, Бургаска област,
с вода, кладенец и ток – 12
000 лв.
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

Възпоминание
На 21 юли 2018 г.
се навършват
32 години без

Нино Иванов Гацин

от гр. Белослав
Годините минават,
но споменът е жив.
Поклон пред паметта ти!
С болка и обич
От семейството

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!
0894/297967,
02/8662731 – продава триетажна вила в гр. Момин
проход, на 60 км от София
– обзаведена, I ет. – офис,
II и III ет. – с по 3 стаи с хол;
400 кв. м. зелена площ
0898/950581 - продава
имот в село Балканец, близо до Троян, лесен достъп,
река - 16 хил. евро
0878/338141 – добри
по характер, работят и
учат в София, не пият и
не пушат. Желаят доглеждане или купуване на постар апартамент в София
и кварталите. Петров
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
0897/042029 – предлага жилище на село – безплатно и безсрочно, на
пенсионерка с цел обитаване, може и финансова
подкрепа. Жената македонка от Белоградчик да
ми се обади. Жилището й
е осигурено!
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея,
край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава
10 дка иглолистна гора в
района на Велинград
0878/534711 – продава
хубава двуетажна стабилна къща в с. Боровци, обл.
Монтана – 5 стаи, плоча,
вътрешна тоалетна и баня, геран, барбекю, чешми,
двор 275 кв. м – 12 500 лв.
0886/196621 – спешно
търси малък апартамент в
малък град за възрастни
хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под
наем мазе за склад или друго
0988/783323 – спешно
продавам ремонтирана и
преобразена гарсониера
или заменям за боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено.
Отвън е саниран с 10 см
стиропор, отвътре – с ламперия, и е реконструирана
в двустаен. Към жилището
има и гараж
0878/438599 – продава
обзаведена вила, на 40 км
от София, с ток, вода, двор
800 кв. м, 30 дървета, басейн, панорама. Въздухът

18.VII. - 24.VII.2018 г.
е кристален.
0887/337684 - наемам
дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня
или солидна стопанска постройка - в цялата страна,
без областите Кърджали и
Смолян. С предимство са
Габровска, Търновска, Старозагорска, Пловдивска и
Сливенска област
0898/824436 - къща
двуетажна с двор 2500 кв.
м в Средня, Шуменско, с
ябълкова градина
0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 ,
0886/010504 - продава в
с. Ведрина, Добричко, обзаведена къща с 2 гаража,
затворена, луксозна беседка, огради, 3 дка двор
с овощна градина
0894/637021 – продаваме къща, кухня, селскостопански сгради с двор,
5 дка овощна градина. Изгодно!
0896/722938 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880
кв. м близо до водите на
язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София – за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета, за риболов, подводен
риболов, ветроходство.
0894794406 – продава къща със стопански постройки с двор 740 кв. м,
гъбарник, трифазен ток,
водоснабдено, с. Тополи,
Варненско
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0882/488551 - продава
подземен гараж в центъра на Пловдив, бул. "Мария
Луиза" 27
0876/344456 - продава
двуетажна къща обзаведена в с. Ст. Караджово, общ.
Болярово, с дворно място
1,240 кв. м. В селото има
минерален извор
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0877/311136 – търси
стая под наем за сам човек в къща – в София или
около София
0878/288210 – продава
двуетажна тухлена къща на
две плочи, гараж, стопански сгради, овошки – село
Цани Гинчево, Шуменско

18.VII. - 24.VII.2018 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

18 юли, 6 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа ВъВ ВЕзНи
Вие хвърляте доста усилия, но се появяват нови и нови проблеми и получаването
на дългоочаквания резултат
все се отлага. Не се отчайвайте – уредете отношенията си с
колегите и всичко ще си дойде по местата.
19 юли, 7 лУНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, лУНа ВъВ
ВЕзНи
При решаването на финансови въпроси акцентирайте
върху икономиите: сега те са
ви необходими. Независимо от
това не се отказвайте от лятна почивка.
20 юли, 8 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа
В скОрПиОН
Внимателно се оглеждайте
настрани – съдбата ще ви даде
своеобразни знаци, с които да
ви подскаже как да действате.
21 юли, 9 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа
В скОрПиОН
Хората около вас ще ви
оказват натиск, но не се поддавайте, за да не предприемете погрешни стъпки. Гледайте
да не променяте плановете си,
за да не претърпите неуспех.
22 юли, 10 лУНЕН ДЕН
НарасТВаЩа лУНа, лУНа
В сТрЕлЕЦ
Стремете се тези ангажименти да не се отразят на климата в семейството, който не е
на висота. Адаптирайте се към
новите условия, проявете гъвкавост.
23 юли, 11 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
Възможно е да се включите и в нови социални кръгове,
към които в миналото напразно сте се стремили. Самотните
хора може да срещнат своята
половинка.
24 юли, 12 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
Избягвайте мрачните мисли, не бягайте към тъжните
спомени, не се укорявайте за
минали грешки, а вървете смело напред. Настройте се положително и нещата ще се решат
от само себе си.

Обяви
ЧЕСТиТО!
Уважаема госпожо

роза Генова

По случай твоя юбилей ти желаем здраве,
радост и дълголетие!
От служителите в НЧ „св. св.
кирил и Методий”, софия

ЗаПоЗнайте Се

0896/702155 - мъж на
76 г. желае запознанство
с дама от Старозагорска
или Великотърновска област, която има възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г.
за доглеждане и наследяване – все още съм на крака и с багажа си!
02/4690408 – след 18 ч.
– самотен учител пенсионер от София търси себеподобна дама за сериозна връзка от 65 до 75 г.
Живеене по споразумение. Държавата, националността и произходът са
без значение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43
– вдовица – хубава, непълна, осигурена, търси 74-76-годишен господин. Може да пишете само име и телефон, аз ще
ви потърся.
0882/368952
–
65/160/65 – интелектуалка
търси себеподобен, неангажиран – за приятелство,
взаимопомощ и с дом, телефон – Южна България,
сериозен, отговорен
032/249675 – мъж на 88
г. търси жена на около 65
г., здрава, непушачка, без
ангажименти – за гледане
на мен и сина ми – на 61
г., срещу унаследяване на
апартамент и спестявания
0879/174824 – мъж на
60 г. от хасковско село, не
пуши и не пие, търси жена
от 50 до 60 г. за семейство,

която да живее при него.
Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен
ум, търси мъдър господин
за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен мъж с отлична визия
и здраве, работи, не пие
алкохол и не пуши, очаква запознанство с добра и
приятна жена, която да е
като него с чувство за хумор – от Ловешка област,
Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да работим през лятото на морето, зимата –
по зимните курорти. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня
с добро сърце търси другар за спокойни старини,
до 72 г., от Пловдив и региона
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска
област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г.,
по възможност от град, да
живее при нея с цел съжителство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши, почти не пие, с пенсия 300 лв., няма кола, без
домашни любимци, домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 6080 г./160-180 см/60-80 кг,
възможна кореспонденция, живеене, може и при
нея - зимата в столицата,
лятото на село
0879/578077 – 63 г./163

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (18.VII.- 24.VII.2018 г.)
ОВЕН – Предпазвайте
се от каквито и да е било проекти, с които рискувате да си навлечете гнева на
близките си и да нарушите интереси им. Обърнете внимание
на здравето си.
ТЕлЕЦ - Действайте с повишено внимание и съдбата ще
бъде благосклонна към вас. До
средата на седмицата не губете вярната посока само защото сте почувствали вътрешно
разколебаване.
БлизНаЦи - Постарайте се да мислите позитивно дори и съществуващите обстоятелства да не
благоприятстват това. Проявете търпение и спокойствие в
ежедневния живот.
рак - Назряващите
затруднения от материален характер ще ви притеснят. Съвестно направлявайте делата си. Не започвайте каквито и да е промени в дома,
за да избегнете неприятнотст.

лъВ - Преценявайте изключително точно рисковете, които ще поемете. Здравето ще ви създаде известни притеснения, така че не
отлагайте взимането на конкретни мерки.
ДЕВа – Стабилизирането в материалната сфера ще зависи от личните ви усилия. Действайте с подчертан интерес към новото, но
не се впускайте в необмислени
търсения.
ВЕзНи - Концентрирайте се върху главното в
живота си! В края на седмицата направете важна равносметка на текущото си финансово положение. Много от вас
ще се отдадат на заслужена почивка.
скОрПиОН - Някои ще са
на заслужен отдих, а други ще заложат последните си сили на възможността за
крупна покупка. През почивните дни много от вас ще са с увеличени разходи.
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сТрЕлЕЦ - Трябва да
премахнете някои неуредици от битов характер. Моментът е подходящ за пътуване. Освободете се от мрачните си мисли, тъй като те ще
влияят негативно на здравето ви!
кОзирОг - Направете
цялостен анализ на изминали събития в живота ви. Не
пренебрегвайте предупрежденията на интимната половинка
или близък роднина. Погрижете
се за здравето си!
ВОДОлЕй – Още с настъпването на новата
седмица приемете отправените ви предизвикателства със спокойствие. Постарайте се да бъдете ефективни
при изготвянето на личната си
програма.
риБи - Не забравяйте,
че освен на задължения
ще трябва да се отдадете и на
удоволствия. Моментът е подходящ за промени в личните ви
отношения с интимната половинка.
ДЖЕСИКА

Съобщения

см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0879/265162 - вдовица
от Варна, на 65 г., 158 см, 70
кг, интелигентна, мила, с
благ характер, без пороци,
отлична домакиня, търси
подобен - честен, морален
и трудолюбив
0882/550389, Николов
- 81 г./169 см/70 кг, непушач, трезвеник, добряк,
лозар, иска да живее при
интелигентна, любяща,
вдовица от 71 до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не
е осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство. Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство или брак
0876/779479 - вдовец
на 60 г./160 см/85 кг желае запознанство с вдовица от 60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована желае хубави моменти
с хубав, образован и възпитан мъж, над 172 см, от
73 до 77 г. - за щастлив живот. Само сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен

0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен,
сам, осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка, нематериалистка, без ангажименти жена
от Варна или София – за
щастлив съвместен живот
на двете места
02/9452327 – вдовец от
София, сам, независим, с
кола, не пуши, не пие, 75
г./166 см/70 кг, желае съжителство с дама около 70
г, да не пуши и пие, добра
домакиня, да може да пее.
Аз свиря на народни инструменти, а на мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни и
шлагери
0879/265162 – скромна, земна, уважителна, изключително добра, без пороци, търси силно рамо в
лицето на стойностен и
морален мъж. Думите й
са истински.
0894/358377 - Работещ
желае запознанство с работеща или пенсионерка
дама за сериозна връзка
или брак. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0882/550389, Стоянов
– 79 г./168 см/71 кг, непушач, с полувисше, осигурен, добряк, иска да живее при нежна домакиня
от 67 до 82 г. като влюбено семейство
0877/597790, от 16 до
22 ч. – вдовец, 166 см/65
кг/79 г., с много добро
здраве, жилищно устроен, независим, без ангажименти, търси порядъчна дама с нормално тегло
и добър характер за съвместно съжителство
057402315 – самотен

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

19 юли 2018 - 22:53:28 ч. - първа четвърт
за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.
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вдовец, осигурен, търси
жена на подходяща възраст от Добричка област
0876/600382,
0898/776349, след 19 ч. 71 г./173 см/83 кг, разведен пенсионер, от Пловдив, живее на село в собствено жилище. Безгранично честен, точен, чистоплътен, сърдечен, душевно богат. Изглежда
перфектно запазен, търси
дама за другарче за цял
живот. До 70 г. да е, без
значение от град или село. Живеене – по предложение на дамата. За предпочитане – при нея.
988/955015 – на 41 г.
търси връзка с цел брак
0886/792979 – търси
жена без ангажименти, от
Великотърновска, Ловешка и Плевенска област. Може и при мен, и при нея!
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.
0898/483353 – 75 г./166
см/68 кг, жизнен, с бодър
дух, не пие и не пуши, с
кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз
знам, че някъде те има и
ти също отчаяно търсиш
сродната душа. Обади се!
0878/463251 – жена
образована желае хубави
моменти с хубав, образован и възпитан мъж, над
177 см, от 65 до 73 г. – за
щастлив живот
0877/619012 – мъж на
72 г. от Великотърновския
регион търси жена до 67
г. от цялата страна – да не
пуши, да живее при мен на
село

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
Èçäàòåëñêà êúùà
“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð
ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

зам. главен редактор

Времето
В сряда се очакват леки превалявания, ще е ветровито и хладно за сезона – с температури 16-24 градуса, далече от юлските стойности. В четвъртък
ще е облачно и отново с приятни летни температури и прохладен ветрец. В петък и събота отново ще
превалява на отделни места и в планинските райони, но температурите вече ще се покачват с няколко градуса и ще са около 27-28. В неделя ще е слънчево за радост на почиващите на морето и с приятни юлски температури между 16 и 28 градуса. В понеделник отново ще превалява краткотрайно. Във
вторник времето ще остане без промяна.

БиоПроГноЗа
В дните с магнитни бури е възможно да има засилване на оплакванията от сърцебиене, сърдечен дискомфорт, главоболие и световъртеж при хора с високо кръвно налягане. Добре е за тях, в добавка към
предписаните от лекаря медикаменти, няколко пъти дневно на гладно да изпиват по 10-15 капки клеева тинктура с глог. В началото на следващата седмица известно влошаване на здравето е възможно
да има при хора с дискинезия на жлъчните пътища.
За стимулиране на образуването и отделянето на
жлъчни сокове ще допринесе ежедневното изпиване
сутрин на гладно на по една капка етерично масло
от лимон, розмарин или мента (с малко вода, плодов сок, мляко или охладен чай).
Д-р иван сТОЯНОВ
магнитни бури - 19, 20.VII.
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Øедüоâрèте íа Êолüо Ôè÷ето
ил само от камък и вар,
е бил изключителен талант".
храмът "св. Никола"
в Дряново е сред първите самостоятелни строежи на майстор Кольо
Фичето. Построен е през
1851 г., върху основите
на по-стара църква. Това
е първият опит на майстора да въведе свой собствен стил, което е ясно изразено при оформянето
на фасадите.
Стенописите в храма са

динила в едно трите дряновски училища.
килифаревският манастир "рождество Богородично" се намира
на 16 км южно от Велико
Търново и на около 5 км
от град Килифарево. Заедно със стенописите и
иконостаса на църквата
е обявен за паметник на
културата.
Той е основан около
1350 г. от св. Теодосий
Търновски, български
духовник и отшелник, ка-

рафския комплекс
"Eтъра". С "Етъра”
го свързва туристическа пътека, която минава през
красива местност,
а преходът по нея
отнема около 2 часа.
През 1868 г.
в манастирския
Храмът "Св. троица" в Свищов
двор Кольо Фичестрои мост на река Янтра
От стр. 1
то построил кръНикола Фичев е една при Бяла и се среща с Когообразна каменот най-ярките фигури льо Фичето. Майсторът
на чешма с осем
на Българското възраж- гарантира с главата си,
чучура, която е задане. От своите съвре- че ще направи
пазена и
менници е бил ценен ка- всичко за мнодо днес и
то майстор (уста), а от го по-малко пае една от
наследниците си - като ри. Знаем вече
най-инвсепризнат първомай- как той изпълтереснистор на националната нява обещаните забелеархитектура. В мос- ето си и какъв
жителнотовете, къщите, църк- мост сътворява,
сти там.
вите, камбанариите и на който се възСмята се,
чешмите, които е сът- хищават всичче Кольо Чешмата в Соколския манастир
ворил, е вложил частица ки и който личФичето е
но Мидхат паша мостът край Бяла
от себе си.
построил също 1854 г. в тогавашното
храм
и красивата ка- селище Марно поле (от
"св. Трононизиран за светец, менна стена и костница- 1927 г. квартал на Търноица"
е
който бил подпомог- та до манастирския храм. во). В храма се пазят ценсъграден
нат от цар Иван Алек- Намира се в източната ни икони от тревненски
през 1867
сандър. Преди да бъ- част на квартал "Вару- майстори, като най-стаг., е един
де унищожен от осман- ша". Изграждането й за- рата е "Св. Богородица"
от най-инските нашественици почва през 1835г от май- с гръцки надпис от 1870 г.
Покритият мост в лотереснипрез 1393г, манасти- стор Иван Давдата, но е
те архитерът е развивал кни- довършена от Кольо Фи- веч - символ на града и
ктурни пажовна дейност - пише- чето. След приключване- една от най-посещаваниметници
ли са се и са се превеж- то на строежа последни- те местни забележителв Свищов.
дали жития, пропове- ят е официално признат ности. В края на XIX в. жителите на Ловеч се обърИконите
ди, богослужебни кни- за майстор строител.
Покритият мост в Ловеч
са рисуваги и др.
къщата с маймунка- нали към самоукия майни от свиНа днеш- та на Никола Коюв е въз- стор с молба да построи
щовлията Николай Пав- открива през 1867 г., при от 1926 г., а
н о - рожденска постройка във покрит мост с дюкянчелович. Храмът пострада което награждава Първо- три от
Велико Търново от 1849 та. Той започнал стросериозно при земетресе- майстора с 50 000 гроша,
г. Името идва от поставе- ежа през 1874 г. и го занието от 1977 г., но през имот в Търново и орден
ната високо над вход- вършил през зимата на
1992 г. реставрацията му "Меджидие".
ната врата скулптура 1876 г.
Мостът бил широк
Най-висока оценка за
е завършена.
на маймуна.
Мостът на река роси- творческия строителен
В тази къща жи- 10 м и дълъг 84 м. Осноца – севлиево. По вре- гений Никола Фичев повее известният вите му били направени
ме на Кримската война лучава на десетата готърновски въз- от камък, а останалата
(1853-1856) движението дишнина от построяванерожденец и колек- част - от дърво. По протена войска, пътници и сто- то на Беленския мост. По
ционер на българ- жението му били разпока се засилило. На мест- време на Освободителски старини Стефан ложени 64 занаятчийски
ната власт било възложе- ната война руски офицер
Пенев-Ахтар (1806- и търговски дюкянчета.
Покритият мост бил укно със свои сили да орга- отказва да пре1860), който открива и
низира построяването на кара
съхранява за науката еди- расен с четири скулптуркилифаревският
каменен мост. За главен
ния от двата достигнали ни фигури – лъв, двуглав
манастир
орел, женмайстор на строежа на
то
ски бюст и
моста бил ангажиран
си място светатояга с томайстор Кольо Фита обител е построена
пуз. Днес
чето от Дряново.
отново през 1718 г, но
от тях е заСравнително гоотново е разрушена.
пазена само
лямата поръчПовторното му възфигурата на
ка било изпистановяване му залъва.
тание за възпочва през 1842 г.,
а ако исможностите на
когато Кольо Фичето
кате да се
майстора.
започва да изгражда
запознаете
Още
през
едновременно църкпо-подроб1856 г. строежът
вата "Св. Димитър" и
но с рабозапочнал. Рабожилищните сгради.
тата на котата вървяла сравЗа новата църква са
льо Фиченително бавно зараи к о - използвани материаХрамът "Св. никола"
то, можеди липсата на пари, но в
ните са ли от стария храм.
в Дряново
те да посеследващите една-две го- п о
дело на СтаСтарата църква
тите и ексдини грубият строеж бил моста арнислав Доспевски, "Рождество Богоропозицията
приключен. Мостът бил тилерийски оръдия, усъ- един от най-изтъкнатите дично" е превърната
"кольо Фидълъг 110 метра, поддър- мнил се в здравината му. български възрожденски в параклис, посветен
чето - жижали го седем свода, като На място пристига ру- художници.
на св. Теодосий Тървот и творцентралният бил най-ви- ският военен инженер
При храма е било ед- новски. В манастира
чество" в
сок и оформял "гърбица". Белингсхаузен, изпратен но от килийните учили- има още един параксградата на
от
генерал
Тотлебен.
Той
ща
в
Дряново,
като
през
лис
"Св.
Иван
Рилски.
къщата
с
маймунката
Мостът на река Янтра
историчедокладва: "Мостът не ед- 1819 г. тук започва своята
соколският макрай Бяла
Много е писано и го- но, а пет оръдия, поставе- дейност първото редовно настир "Успение Бого- до нас преписи на Бори- ския музей на родния му
град Дряново. Там ще
ворено за срещите на ни едно върху друго, мо- надкилийно школо. Не е родично" се намира в ловия синодик.
Църквата "Св. Велико- видите макети на много
Кольо Фичето с Мидхат же да понесе. Конструк- случайно, че точно до "Св. местността Соколова пепаша. Само една година торът на моста е бил от- Никола" през 1896-1898 г. щера, на 15 км югоизточ- мъченица Марина" е из- от сградите и мостовете,
след идването си на власт личен математик. Инже- е построена голямата учи- но от Габрово и на 4 км градена в периода 1850- построени от него.
в Русе пашата решава да нерът, който го е постро- лищна сграда, която обе- от архитектурно-етногСтраницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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КРЪСТОСЛОВИЦА

ВОДОраВНО: 1.Сплав от олово, мед и антимон
за заливане на сачмени лагери. 6.Наша писателка и поетеса /1886-1983/. 10.Тропическо дърво с
твърда черна дървесина. 11.Алкохолна напитка.
12.Медик. 13.Порода коне. 14.Иглолистно дърво.15.
Манастирски управник. 17.Древен град в Тракия,
на територията на днешното село Тулово, Старозагорско. 19.Американски папагал. 20.Български
филм - 1973 г. 24.Тежест за гимнастически упражнения. 25.Мярка за атмосферно налягане. 27.Богатство. 29.Единица мярка за сила. 30.Земноводно животно. 31.Край, завършек, заключение. 32.Термин
от фехтовката. 33.Висок масивен стълб за окачване на кабели, флагове, знамена и др. /мн.ч./. 34.Болест по лозята. 36.Помощни теореми. 37.Помада,
козметична мас. 40.Агрегатно състояние на водата. 42.Дестилирана вода. 45.Горски плод. 46.Водно
животно. 47.Защита, покровителство. 48.Ярка звезда в Северното полукълбо. 49.Област, среда на
действие. 50.Уред за радиозасичане. 51.Провинция в Белгия. 52.Запушалка. 53.Южноамериканска
столица. 56.Иглолистно дърво. 57.Войскови подразделения. 60.Отвор на вулкан. 63.Полски помешчик. 64.Легенда, сказание. 65.Изображение
на божество или светец. 67.Герой на Ханс Андерсен. 68.Гръцки бог на слънцето. 69.Музикален знак.
70.Временно строително съоръжение.
ОТВЕсНО: 1.Музикално сценично произведение. 2.Вид избухливо вещество. 3.Град в Русия, Челябинска област. 4.Река в Полша. 5.Английска политическа партия от XVII-ХIX в. 7.Бивше наше козметично предприятие. 8.Домашна дантелена женска шапка. 9.Нос на Черно море. 13.Цигара от цели тютюневи листа. 16.Държава в Африка. 18.Село в Казанлъшко. 21.Град в Швеция. 22.Тропически
плодове. 23.Костюм за спане. 24.Държава в Африка.
25.Алгебричен двучлен. 26.Състезание с автомобили. 28.Кухненска мебел. 29.Двойно предложение с
едно решение. 31.Месо без кости. 35.Вид скакалец.
38.Нарушаване целостта на кожата. 39.Прост товароподемен механизъм. 40.Отличителни военни
знаци. 41.Село в Софийско. 43.Тебешир. 44.Големи
везни. 45.Закуска при пиене на алкохолни напитки.
48.Параход, кораб. 50.Сражение, война. 52.Препинателен знак. 53.Височина, връх, хълм. 54.Етилов
спирт. 55.Израстък на нервна клетка, даващ началото на нервно влакно. 56.Бродирано украшение
на дамски чорапи. 58.Град в Полша. 59.Шумерска
богиня. 61.Примитивно средство за оране на земята. 62.Вид плат с изпъкнали нишки. 66.Вид дамска прическа.
рЕЧНик: Ено, Ина, Оле, Оре, Рипс, Тиле, Тори,
Аксон, Багет, Бакал.
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СУДОКУ

МАГИЧЕСКА СРИЧКОСЛОВИЦА

ВОДОраВНО и ОТВЕсНО: 1.Птица от семейство
Щъркелови. 2.Летателен апарат. 3.Част от коляномотовилков механизъм
на двигател с вътрешно горене. 4.Зеленикава корица, образувана от окисляването на
медни и бронзови изделия. 5.Названието на
италианските футболни
запалянковци. 6.Град в
Турция. 7.Град в Швейцария. 8.Народност в
Танзания. 9.Португалски писател /1919-1989/,
романа “Хляб и плевели”. 10.Испански танц.
11.Другар по служба или
занимание. 12.Азиатски
ударен музикален инструмент. 13.Форма на обмен на енергия в термодинамиката. 14.Южноамериканска столица.
15.Традиционна японска настилка за провеждане на източчни бойни изкуства.
рЕЧНик: Зарамо, Намора, Назили

Оòãîâîðè îò áð. 28
стр. 27

стр. 38

ВОДОраВНО: „Под старото небе“.Рекапитулация. Палатинат. Маор. Оолит. Капитан. Отток. Кант. Ага. Сонино. КАТ. Нун. Йовка. Икос. „Там“. Ноемина. Браила. Родинал. ИРНА. Куна.
„Кен“. Антитела. Твари. „Дама пика“. Инок. Домакин. РАЛ. Вол. Минералит. Ген. Бекасина. Чобанин. Мерак. Неволи. „Идалидо“. Ригодон. Нанос.
ОТВЕсНО: „Лора от сутрин до вечер“. „Делото Артамонови“. Аскалон. Минимал. Бог. Татикий. „Латак“. Бало. Лапит. Нона. Епименид. Рин. „Ково“. Клиники. Ботака (Джордан). Керуак (Джек). Нанин. Тутанкамон. Арес. Цол. Пта. „Идат“. Ариман. НАМИ. Тини. Виланела. „Децата“. Канкан. Ларин (Борис). „Биоагро“. Аероби. АДО. Леярна. Салник. Такос.
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Хумор

С
МАЛКИ БАСНИ

ПРИЗНАНИЯ НА ТАРАЛЕЖА
- Не зная по-голям невежа
от таралежа! –
заключи змията.
- Признавам се за невежа –
рече над нея таралежа.
- И друго не умея,
освен да ти схрускам главата.

НА ОХЛЮВА

- Такова ми е устройството,
дявол да го вземе,
наближавам преустройството
с пълзене…

НА БАБА МЕЦА

- Кадрите решават! –
Баба Меца рече.
Бързо, срочно, без забава
пчелни кошери довлече…

Хумор

Български

еднали на една пейка в парка, пенсионерите
Иван и Андрей от скука броели оцелелите
на близкото дърво сливи. Търсейки подходяща тема за разговор,
Андрей подхванал:
- Иване, кое е по-лошо – от кон ли да паднеш или от магаре? От
кое ще боли повече?
Замислил се бай
Иван, свалил каскета
и се почесал по врата.
През следващите два
часа двамата упорито
и дълбоко се почесвали, ама отговорът все
не идвал. В този момент

СК УК А
Слави БОРИСОВ

край тях минал пенсионерът Ставри.
- Ставри, ние с Иван

ОТКРОВЕНИЯ
Категорична заповед може да се крие и
зад учтива покана.
И учтивото любопитство уморява.
Най-добре чува
онзи, който слуша чрез
сърцето и душата си.
В човешките обятия трябва да се стопява
и студенината на статуя.

Н а й - г о л ем и те
престъпници са онези,
които са убили в душата си всяко хубаво чувство.
Споменът е единственото място, където
винаги може да обитаваш, ако не страдаш от
склероза.
Борис АНАНИЕВ

Стайко КОЛЕВ

НА ГЛИГАНА

- Последен няма да остана! –
сърдито изгрухтя глигана. –
Резците остри ще извия
дръвчета младички да рия…
Атанас ЖЕЛЯЗОВ
Жейно Жейнов
- Господин Марешки, какво правите? Защо не сте в парламента?
- Имаме „ВОЛЯ“ да правим това, което най умеем, запълваме
дупки. Дебатите са загубено време.

НЕ БЪРЗАЙ!

- Асане, напускам те!
Омръзна ми само деца
да раждам и в мизерия
да живея. Друг ще си подиря!
- Фатална грешка ще
допуснеш, Айше! Друг
може да се случи по-нефел от мене.

ВЕЧЕ НЕ СИ
МИ ПРИЯТЕЛ

- Панайоте, кога катастрофира и лежа в „Пирогов”, плаках за тебе и
на свиждане ти ходих. А
кога аз бях в „Пирогов”, ти
не само че не дойде, ами
и с жена ми се залюби. Не
си ми вече приятел!
Никола ЯНЕВ

много сме се замислили
над един въпрос и решихме тебе да те пита-

- Бабо, откъде се вземат
децата?
Бабата се затруднява да
обясни.
- Моето момче, това е
толкова дълга история...
- Нищо, бабо, ти ми разкажи само началото...

- Скъпи, заключи ли вратата преди лягане?
- Заключих.
- Дръпна ли френското
резе?
- Дръпнах.
- Постави ли холандския
лост?
- Поставих.
- Заключи ли английския
катинар?

Празно място в парламента
да се дава на клиенти
във деня за ВИП контрол.
Наем – 10 лева стол.

ВИЦОТЕКА
- Заключих.
- А верижката сложи ли?
- Забравих.
- Браво! Значи - крадци,
влизайте, грабете ни!

Попитали Радио Ереван:
- Кое е по-добре: да си
глупак или да си плешив?
- По-добре да си глупак не си личи от пръв поглед.

Вуте хванал златната
рибка и тя предложила да
му изпълни три желания.
- Първо – рекъл Вуте, – да
умре кравата на комшията!

- Добре...
- Второ: да умре кравата
на другио комшия!
- Ок!
- Трето: да умре и мойта крава!
- Това пък защо? – учудила се златната рибка.
- Че да нема отдека да си
купат млеко.

Германия, 2050 година.
Двама полицаи спират кола за проверка. Шофьорът
си дава документите. Единият полицай му отваря
книжката.

ме – проточил монотонно Андрей.
- Питайте! – поспрял
се полека-лека Ставри и седнал до тях на
пейката.
- Кога според тебе
боли по-малко - когато паднеш от кон или
от магаре?
- Когато паднеш от
самолет! – вдигнал
ръце към небето бай
Ставри и с усмивка намигнал към скучаещите пенсионери. После
добавил:
- Няма болка хич да
усетите!
Калин КАЛИНОВ

Бъдете в час

В скапаната ни държава
всеки май за всичко става.
От улицата го хващат,
в министерството го пращат.
Турят ли го там веднага,
като камък той приляга.
Но на нас ни веч дотягат
управници некадърни.
Акълът им само сече
кой какво да окраде.
Управляващата класа,
още щом като довтаса,
с пълни шепи взе да граби,
пари трупа на грамади.
Няма капка страх от нищо,
а народецът горкият
с пустата сиромашия
все се мъчи да оцелее
и по-сносно да живее.
Но търпението свърши вече,
ей, стегни се бе, човече!
Всяко тегло има край –
мисля всеки туй го знай.
На изборите бъдете в час –
туй се иска днес от вас.
Алчниците изгонете,
хора нови изберете –
хора умни, хора честни,
дето мислят за народа,
не за собствена изгода.
Тез, що скитат по света,
у дома да се завърнат,
близките си да прегърнат.
Да работим, да се трудим,
та света ний да учудим.
И родината ни свята
да стане рай на земята.
Евгения БРАЙНОВА,
Велико Търново

АКТУАЛНО

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

- Колкото произведем, толкова ще ядем.

18.VII. - 24.VII.2018 г.

Как да гледам позитивно,
като всичко е противно!

- Ханс ли се казвате? – пита учудено.
- Да – отвръща шофьо
рът.
Полицаят вика колегата си:
- Мустафа, ела да видиш
какво странно име!

Мъже играят на покер.
По едно време един от тях
получава инфаркт и умира. Сега трябва да кажат
на жена му.
Отива най-дипломатичният при жена му:
- Твоят мъж си пропиля
цялата заплата на покер...
- Да пукне дано!
- Точно това се случи...

Младен КОТИН

ИСТИНИ

Преди да поискаш, помисли ти
какво си дал.
Лекарят бързо смъртния лист
оформи с диагноза „здравни реформи”.
Не мога да победя себе си, все съм
на своя страна.
На умуването все му пречи хитруването.
Безличният винаги търси само
лична изгода.
Демонстрираше силата си и това
беше голямата му слабост.
В някои магазини действително
има намаления – вместо кило ти мерят 900 грама.
Васил КАРАКАШЕВ, Белослав
Страницата подготви Невена Николова

