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важно!
месечният размер
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на помощта
за отопление
става 93,18 лв.,
с 24,5% повече
от м. г. Общата
стойност за периода 1 ноември –
31 март ще се повиши от 374,15 лв.
на 465,90 лв.
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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Спират добавката на
пенсионери инвалиди
С поправка в наредбата за пенсиите и
стажа, която трябва да влезе в сила от 1
септември, се спира добавката от 99 лв.
на пенсионери инвалиди, ако имат асис-

Отклоненията на махалото

ме по-страшно от турското робство. Най-черният
период от хилядолетната
българска история. Времето на комунизма. Сега ще
кажете, че не е така, защото
сте живели в онези години
и от личен опит можете да
потвърдите, че нещата са
много по-различни.

Помните ли? Разбира
се, че помните! Щом сте
на пенсионна възраст,
помните онова страшно
време на терор и мра-

кобесие, на масови екзекуции, на чудовищно насилие и потискане на всяка проява
на свободомислие. Вре-

на стр. 13

стефан грУев, председател на
столичната пенсионерска организация

- г-н груев, какъв беше поводът за посещението ви в
скопие? какво ви отведе при
съседите?
- В Скопие се проведе консултативна среща на представители на столични пенсионерски организации от балкански-

Слушах мрънкането на безличния министър на просветата, че историята трябвало да формира правилно
отрицателно отношение към социализма. Явно според
него постигнатите успехи – икономически, културни,
селскостопански, социални, спортни, във всички сфери на живота на предходния 45-годишен период, не
са от значение.
на стр. 4

след като лишиха опозицията от средства,
управниците решиха да нанесат следващия удар
– премахват машинното гласуване! Било трудно,
скъпо и прочее. Участници в секциите споделиха,
че ефективността на този вид волеизлияние е изключителна, макар че се направи всичко възможно
апаратите да бъдат инсталирани в последния момент без никакво обучение и отговарящата фирма да създава пречки при стартирането на процеса и разясняването на техническите подробности.
трябваше да се стигне до удобния доклад на Цик,
даващ основание властниците евентуално да премахнат препятствието, пречещо да вършат обичайните безобразия – измами с протоколите, откупване на бедняци, роми и членове на комисии…
мотивът, че никъде в европейския съюз нямало машинно гласуване, е неверен и неоснователен.
Просто другаде не се извършват традиционните
за нас нарушения и отсъства огромният процент
недействителни бюлетини.
герБ, усетила, че идва край на господството й,
използва подли ходове с надеждата обезвереният
народ да не реагира. държавният глава изрази категорично отрицателно мнение, омбудсманът също. на Бойко Борисов обаче не му пука. той се страхува единствено от масови протести. но Улицата
мълчи. докога?!
„П“

Незавидната съдба на
семейството на Апостола

ТРеВОгА ЗА СП-2004

На лъжата
краката са къси

ÓЛИЦАтА

18 юли - 182 г. от рождението на васил левски

на стр. 4

раЗмисли на главния редактОр

ПОЗиЦия

тент от държавата. Добавката за чужда
помощ получават всички пенсионери с
ТЕЛК-ови свидетелства за над 90% увреждане и нужда от помощ.
на стр. 3

Увеличението 2,5 филийки
на
ден
на стр. 2

Ученик извезва
и шие носии
Той е само на 16 години, а сам шие и извезва
на ръка български народни носии. Намира си
плат, и то автентичен,
тъкан по стара технология, и сам си крои дрехите. После всичко съшива на ръка. Тропоска
по тропоска, бод по бод.
Прекрасният млад чо-

век е иван миронов от
Павликени. Ученик от
Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски”. От няколко години
е влюбен в българския
фолклор и всичко, що е
българщина.

на стр. 5

те страни. Обсъди се идеята за
създаване на балканско сдружение, първоначално на столичните съюзи, а впоследствие
и на легитимните национални.
Впрочем за легитимност можем
да говорим само у нас.

на стр. 12
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Владимир Кличко
На кого остава жилището при развод скърби за фенка
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Нашият редовен читател Върбан Ненов
от Сливен пита: Какво
става с жилището, в което живеем, при развод.
За кого остава то? Има
ли значение дали разводът е по вина или по взаимно съгласие?
Въпросите, които поставя нашият читател,
са три. Ще отговоря
най-напред на въпроса за кого остава и
от какво зависи кой
да ползва жилището
при развод. Отговорът на този въпрос не
е еднозначен. Той се
решава от съда. Как
ще го реши съдът, зависи от конкретните
обстоятелства по всяко дело. Също така
зависи от това кога е
придобит жилищният
имот - по време на брака или преди него, дали е закупен по време
на брака, или е дарен,
дали е придобит по наследство, или е завещан.
Друго важно обстоятелство е съпрузите имат
ли деца и кой от тях ще
упражнява родителските права. Важно условие, което съдът взима
под внимание, е здраво-

словното състояние на
съпрузите, както и притежаването на други жилищни имоти от някого
от тях. По чия вина е разводът почти няма никакво значение. Тук говорим за това кой ще ползва имота след развода,
независимо кой от съпрузите кога го е придобил. Въпросът за собствеността в случая не

се решава, защото имотите, придобити по време на брака и влезли на
това основание в семейната имуществена общност, след развода стават обикновено съсобственост на двамата съпрузи и този въпрос се
решава в отделно дело
за делба.
Тук разглеждаме само въпроса кой ще полз-

ва (ще живее) имота до
навършване на пълнолетие на децата или пък
кой от съпрузите ще го
ползва (ще живее в него) за определен период
от време.
Особено важно е да
се знае, че ако имотът е
придобит по време на
брака, съпругът, на когото е присъдено правото да ползва имота, дъл-

жи обезщетение (наем)
на другия съпруг, защото ще ползва и неговата ½ идеална част. Както виждате, трудно можем да отговорим точно
на този въпрос, защото
всеки отделен казус има
особености, които трябва да се решат от съда.
Затова е добре още
преди да се тръгне към
развод, двамата съпру-

зи да си изяснят въпросите, свързани със собствеността на притежаваните от тях имоти, и по
възможност да се споразумеят по тях. Това
ще им спести средства и
дълги съдебни процеси,
свързани с делбата на
имотите след развода.
Трябва да се знае, че при
развода се решават основно въпросите, свързани с личните взаимоотношения между
съпрузите, а именно:
добре ли живеят, уважават ли се, изпълняват ли си съпружеските задължения, грижат ли се за семейството и общото домакинство, ако имат
деца, грижат ли се за
тях, кой след развода
ще упражнява родителските права, и чак накрая кой ще ползва семейното жилище и т.н.
Тези въпроси следва
да се обсъдят предварително с адвокат, който
за конкретния случай на
документална основа да
ги консултира, за да могат съпрузите да решат
въпросите с ползването
и собствеността на жилищните имоти.

Боксовата легенда Владимир Кличко потъна в
скръб, след като разбра, че най-възрастната му почитателка е починала. Става дума за 112-годишната Лидия Смуда. Новината не остави безчувствен
легендарния боксьор.
"Почивай в мир, скъпа Смуда. Загубих един от
най-големите и вероятно най-стария си фен.” Неотдавна Лидия Смуда, родена през 1906 година, си
отиде в старчески дом в Хамбург.
„Тя знаеше повече подробности за моите битки,
отколкото самият аз. Даде ми полезни съвети и ме
вдъхнови за останалата част от живота ми. С невероятната си страст за живот тя е истински пример
за подражание.
Продължавай да се движиш, защото, ако стоиш
на едно място, всъщност отстъпваш, ми казваше тя.
Оттогава това е моето мото. За своите 112 години
тя никога не стоеше неподвижно.
Обещах да я посетя на нейния 120-и рожден ден,
но за съжаление не успя да доживее тази възраст.
Мисис Смуда, тъжа дълбоко за вас. Наистина бяхте
моята движеща сила. Никога няма да забравя веселото ви настроение", написа Кличко.

Увеличението  - Спестяванията за втора пенсия
2,5 филийки на ден
От 1
юли се
увеличи пенсията за
старост
с почти
6%. С решението
на кабинета се
повишават и почти всички
пенсии,
които не са свързани с трудова дейност. Увеличиха се добавките за чужда помощ и на ветераните от войните. Дори с това увеличение обаче
пенсионерите си остават под прага на бедността,
заяви икономистът Мика Зайкова.
Тя обясни, че ако се отчете инфлацията, реалното увеличение на социалната пенсия е 2,13 стотинки. Средната пенсия ще се увеличи с около 6
лв., а това е нищо, допълни Зайкова. Какво може
да се купи със 132 лв., при положение че се очаква токът да се повиши с 3.5%, както и водата и
отоплението, пита тя. 53% от хората в България
според ЕК не се отопляват, защото нямат пари за
отопление. „Колко човек може да отдели за храна - да си купи 10 хляба, 10 кофички кисело мляко, кутийка маргарин и евентуално лютеница. Ако
говорим за месо - ще бъде голям празник да си
купи наденичка или нещо такова. Сметнах, че човек трябва да яде по 2 филийки и половина на
ден. Което е такава мизерия, толкова обидно", заяви Зайкова. Стоян Панчев, икономист, допълни,
че това е вследствие на състоянието на пенсионната система. Тя е в постоянен дефицит. Около 4
млрд. от разходите за пенсии се доставят от други приходи на хазната. "Ние сме в ситуация, в която на практика ще продължи да бъде така. Няма
кой да плаща за пенсионната система, а тези 6%
няма да стигнат за нищо", каза Панчев.

Средният размер на натрупаните средства за
втора пенсия най-после надхвърли 3000 лв. Към
31 март 2019 г. в партидите на родените след
1959 г. има средно 314 748 лв., показва статистика на Комисията за финансов надзор. Оптимистичната новина важи обаче само за мъжете, където средният размер на натрупаните средства е
почти 3300 лв. (3299,56 лв.). Жените са близо, но
все още под границата от 3000 лв. с 2986,02 лв.
Хората, които първи ще се пенсионират с две

Преизчисляването –
справедлива мярка

Председателят на ресорната социална комисия и член на ДПС Хасан
Адемов определи предложението на БСП за
преизчисляване на пенсиите като
справедлива мярка, която
заслужава
внимание,
но изисква
сериозен
финансов
ресурс.
П р и помняме, че след завръщането си в парламента след 3-месечен бойкот БСП внесе социален
пакет от промени в законодателството, който включва намаляване
на ДДС-то на храните,
данъчни облекчения за
млади семейства, преизчисляване на пенсиите и

увеличение на енергийните помощи.
Според Адемов подобна мярка би струвала годишно между
600 и 700 млн. лева на
бюджета
на Държавното
обществено осигуряване. Председателят на социалната
комисия
настоя за широка обществена дискусия за
данъчноосигурителния модел в страната и
припомни, че от ДПС са
едни от авторите на сегашния данъчен модел.
Той допълни, че намаляването на ДДС означава намаляване на
приходите от данъци.

пенсии - българите на възраст 55-59 г., имат около 4000 лв. в партидите си. Мъжете в тази възрастова категория са натрупали средно 3971.38 лв., а
жените - 3884.54 лв. Ясно е обаче каква ще е реакцията на бъдещите пенсионери на тези суми.
Очакванията на експертите са първите кохорти
пенсионери на реформата да са с минимални суми от втория стълб, а наскоро на конференция по
темата беше изразена и тревога, че първите години ще са съпроводени с голямо недоволство.
Известно е, че много партиди са кухи - направени са някога по някакъв повод, но в тях няма редовни постъпления на средства.
Новите форми на работа като непълен работен
ден и т.н. също водят до ниски суми.
На този фон социалното министерство все още
не е публикувало законопроекта, с който трябва
да регламентира фазата на изплащане на втората пенсия. Според представен преди година вариант на промени универсалните фондове ще гарантират минимален размер на втората пенсия.
Изплащането ще е възможно пожизнено или разсрочено, като изборът е ограничен според сумата
в партидата. С други думи, първите пенсионери
едва ли ще имат избор, тъй като за тях събраното няма да стигне за пожизнена пенсия.
След лошата 2018 г., когато имаше и отрицателна доходност, универсалните пенсионни фондове подобряват резултатите си. Всички фондове
са успели да постигнат положителна доходност
за последните 24 месеца, показват данни към 29
март на годишна база. За периода 31 март 2017
- 29 март 2019 г. средно претеглената доходност
на деветте фонда е 1.36% при 0.96% за предходния период - към края на 2018 г.
Два фонда дори са успели да надскочат 2% доходност, става ясно от данните към края на първото тримесечие на 2019 г. "Съгласие" има 2.27%
на годишна база за последните 24 месеца, а "Топлина" постига 2.25%. "Доверие", който държи
най-голям дял на пазара, има 1.25%, "ДСК-Родина" -1.73%, "Ен Ен УПФ" -1.39%, "ЦКБ-Сила" и "УПфБъдеще" имат по 1.80%. Под 1% са "Алианц България" с 0.24% и УПФ "ПОИ" с 0.32%.
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Заплатите в здравния сектор

Нова методика за
формиране на заплатите в здравния сектор
предложи здравният
министър Кирил Ананиев. Съотношението на основните заплати на санитарите, медицинските сестри и лекарите да бъде 1 към 1,7
към 2,2.
Ако основната заплата на санитар е 560 лева, на медицинска сестра ще е 950 лева, а тази на лекар - 1200 лева, което е заложено и в
момента в колективния
трудов договор.
Ананиев обяви, че
започва обиколки в
областните болници в

страната, за да представи методиката за фор-

миране на заплатите и
да я тества с ръковод-

ствата. Министърът ще
провери на място как

се разпределят и разходват всички средства,
които Министерският
съвет, Министерството
на здравеопазването и
Националната здравноосигурителна каса допълнително предоставиха през последните
месеци на лечебните
заведения за извършена медицинска дейност.
Допълнителните 50
млн. лева бяха отпуснати от кабинета в отговор
на протестите на медицинските сестри. Освен
това бяха увеличени цените на някои клинични пътеки, за което бяха отделени още 50 млн.
лева.

важно!
Работни места за Помощта
за отопление се увеличава
хора с увреждания
Работодателите могат да
получат до 10 000 лв., за да
приспособят едно работно
място за човек с трайни увреждания в трудоспособна
възраст, съобщиха от МТСП.
Същата сума може да бъде

отпусната и за оборудване на
всяко ново работно място съобразно заболяването на работника.
Тези стимули са заложени
в Националната програма за
заетост на хората с увреждания, която беше одобрена от
Националния съвет за хората
с увреждания.
По нея с до 10 000 лв. ще

се финансират и проекти за
осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани
нови работни места за хора
с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Кандидатите ще подават предложенията си
до Агенцията за хора
с увреждания.
Получилите финансиране трябва
да запазят
заетостта
на наетите хора за
не по-малко от 36 месеца след
сключването на договор за
предоставяне на средствата.
По програмата ще се отпуска и ресурс за квалификация
и преквалификация, както и
за обучение за професионално и служебно развитие на
хора с увреждания. За тази
цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за
един работник.

От стр. 1
Базата за определяне на размера на помощта нараства от
385 киловатчаса на 500 кВтч. Причина за увеличението на
помощта са и определените от Комисията за енергийно и
водно регулиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли. Предприети са и мерки,
за да не се допусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7%. С
промените в нормативната уредба беше разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване
на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами,
хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на
1 юли и ще продължи до 31 октомври. Хората, нуждаещи
се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

Спират добавката...

От стр. 1
Тя е в размер на 75% от социалната пенсия за старост,
което означава, че от 1 юли
с увеличението на пенсиите
е 99,32 лв. Всички хора с увреждания да минат социална оценка и въз основа на
нея да се отпуска личен асистент или друга помощ, предвиждат приети вече от парламента промени в Закона за
хората с увреждания.
Така на пенсионерите ин-

валиди, които съберат достатъчно точки в социалната си
оценка, също ще се отпуска
личен асистент. Тогава обаче
те ще губят правото си на добавка, а тези 99 лв. временно
ще се превеждат от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално
подпомагане. След като изтече трудовият договор на личния асистент, добавката отново ще се изплаща лично на
инвалида към пенсията му.

занимания (16%) и обзавеждане за дома и вилата (14%). Между 500
и 1000 лв. е най-търсеният заем за почивка от
банките или от фирмите
за бързи кредити.
Фирми за бързи кредити са намерили своя
пазарна ниша, като привличат за клиенти хора,
които имат нужда от финанси в 3 основни направления - почивка в
чужбина и в България,
стокови кредити и заем
до заплата. Най-много
са взетите заеми за кредит до заплата - до 300
лева. Много хора се възползват от тази опция,
за да изкарат месеца,

а връщат
парите
със следващия си
доход.
На второ
място са
стокови те кредити, които
обикновено се взимат за бяла и черна
техника.
Тегленето
на кредит
от фирми
за бързи заеми е сред предпочитаните начини за
модернизиране на до-

ма. При избора на дружество за бързи кредити се избягват плащане-

бисер
Всички извън нас
имат едно морално
престъпление – всички в
един или друг момент са
се крили под мускула на
Бойко Борисов. В крайна сметка той ги изсмука и ги остави навън непотребни и жалки.
Александър Симов

кРАТКИ
ВЕСТИ
Партийни
субсидии

Парламентът гласува окончателно на второ четене промени, с
които намали размера на партийната субсидия от 11 на 1 лев за
действително получен
глас. Това стана с гласовете на ГЕРБ, ДПС, „Атака” и „Воля”.

Авария на АЕЦ
„Козлодуй”

Аварията, заради която VI блок на АЕЦ "Козлодуй" беше изключен,
не е безобидна. Това
обяви Георги Касчиев, експерт по ядрена
енергетика.

Лечение на деца

Националната
здравноосигурителна
каса (НЗОК) предложи на Министерството
на здравеопазването
да се приемат спешни
промени в нормативната уредба за лечението на деца.

Борба срещу
комарите

Кредит за море
Ръст от над 10% на
бързите кредити, които се взимат основно с
цел почивка на море,
се наблюдава през последните два месеца.
Това показват данните
на Асоциацията за защита на потребителите.
Всеки втори българин е готов да почива на
кредит. Хората са готови да отделят повече от
половината си месечна
заплата (56%) за лятната си почивка. Разходите за ваканция не се различават от тези за миналата година (55,6 %).
Най-много пари ще се
похарчат за пътувания
в страната (17%), летни

3

проблеми

Българската агенция по безопасност на
храните съобщи, че започва дезинсекционна
кампания по поречието на Дунав.
Унищожаването
на насекомите ще се
осъществи чрез повсеместно пръскане на
засегнатите площи по
цялото поречие на Дунав чрез авиационно
третиране с цел масовото унищожаване
на комарите и предотвратяване разпространението на болести по хората и животните.
то на вноски по други
заеми в банки, както и
доказването на доход.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА

2

4

Политика
коментираме

Избори в Албания
с предрешен изход
На 30 юни в Албания се проведоха общински
избори. Успех в тях постигна управляващата Социалистическа партия. Опозиционната коалиция,
ръководена от дясната Демократическа партия
на Лулзим Баша, която е близка до Европейската народна партия, бойкотира изборите.
От общо регистрираните 3 464 328 граждани
с право на глас в изборите участваха 771 863-ма
или 21,6%, което е най-ниската избирателна активност от въвеждането на многопартийната система в страната.
При такава ситуация е трудно изборите да се
нарекат плуралистични. Още повече че в 31 общини от общо 61 Социалистическата партия на
премиера Еди Рама нямаше противници. Кметът
социалист в столицата Тирана Ерион Веляй спечели втори мандат.
Преди четири месеца депутати от опозицията масово подадоха оставки и напуснаха парламента. Оттогава опозиционните партии и техните привърженици излизат на протести по албанските улици.
При предишните местни избори през 2015 г.
Социалистическата партия спечели 48% от гласовете. Ето защо сегашният вот се приема по-скоро
като израз на подкрепа или неодобрение спрямо социалистическото правителство.
САЩ и Европейският съюз отправиха критика
срещу бойкота и оттеглянето на депутатите от
парламента. Те обявиха, че признават правителството на Рама, което дойде на власт в резултат
на успеха на социалистите на парламентарните
избори през 2017 г. Европейската комисия окачестви решението на опозицията като контра-

продуктивно, представляващо пречка пред реформите, които страната трябва да осъществи,
за да бъде постигнат напредък в преговорите по
присъединяването й към Европейския съюз. ЕС
и САЩ многократно предупреждаваха консервативната опозиция, че подобни действия застрашават демократичната система.
Опозиционните депутати се оттеглиха от парламента, след като отправиха с нищо необосновани обвинения към правителството в корупция
и измами по време на изборите през 2017 г.
Страната продължава да е в конституционна
криза, защото Конституционният съд не работи
вече месеци. Куриозното в случая е, че това е
в резултат от наложената от Европейския съюз
съдебна и прокурорска проверка, за която преди време Албания получи много похвали. Но до
намаляване на напрежението в страната не се
стигна и след като президентът Илир Мета отмени вота на 30 юни и обяви нова дата за избори през октомври. Неговите аргументи бяха, че
националната сигурност и редът са в опасност заради поляризацията на обществото. Избирателната колегия от своя страна заяви, че Мета няма
право да отмени първоначалната дата на изборите. За управляващата Социалистическа партия
това решение на президента е в противоречие
с конституцията и следователно то представлява
заплаха за конституционния ред. И по тази причини парламентът дори започна процедура по
отстраняването на президента.
Така че до този момент всички белези сочат
наличието на сериозен конфликт. Не е изключена и по-нататъшна ескалация на напрежението.
Цветан ИЛИЕВ
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На лъжата краката са къси
От стр. 1
Важни са лагерите в Белене и
Скравена, ограниченията на свободите, преследването на различно мислещите. Бъдещите поколения са длъжни да се прекланят пред Запада и да не обръщат
внимание на разрухата, настъпила след началото на „демократичния преход”, бедността, престъпността, корупцията, скъпотията, топенето на нацията… Ако
сме цъфнали и вързали за 30-годишното затъване пред вратите
на Шенген и не заемаме последното място, разбираемо е да се
плюе по народната република.
Иначе е невъзможно потомците
да не задават неудобни въпроси – как в онова „мрачно” тоталитарно минало населението на
страната е стигнало до 9 млн., а
днес без войни и чумна епидемия са изчезнали една четвърт
от българите. И не е ли по-добро
27-ото място по брутен вътрешен продукт на глава до 1989 г.
от 67-ата позиция сега. Или защо
по прословутата свобода на словото до овладяването на властта
от ГЕРБ сме били заедно с Франция 37-ми, а в момента сме 111-и
след няколко африкански страни от третия свят.
Г-н министърът се поти и се
опитва да оправдае приетата
От стр. 1
Вие може да твърдите, но в учебниците на
внуците ви ще пише точно така – комунизмът е
сатанинска идеология
и антихуманен обществен строй.
Други неща обаче
по-малко помните или
по-малко им обръщате внимание. Един феномен, който в епохите
си сменя дрехите, но по
същество е един и същ.
Няма да се връщаме към
подпалването на Александрийската библиотека от фанатизирани
християни или на кладите в средновековна
Европа, където католиците изгарят според някои данни около 2 млн.
„вещици“. Ще споменем
само три прояви на този
фанатизъм. Първите са
„кафявите ризи“ на Хитлер. Започва хилядолетният Райх и всичко различно трябва да бъде
премахнато. Евреите и
комунистите – пребити, книгите – по кладите, инакомислещите –
дамгосани. Тази вълна тласна към концлагерите, военните престъпления и милионите
жертви. Другите – пролеткултовците след Октомврийската революция. Всичко гнило, буржоазно и ретроградно
трябва да се унищожи.
Новият свят ще започне на чиста поляна. Третите – хунвейбините в
Китай, според които интелигенцията е вредна,
опасна и с бой, тояги и
въдворяване на село ще
бъде превъзпитана.
Но да се върнем у нас

учебна програма, според която обективността е без значение. Тя е политически съобразена с капиталистическото настояще. Фашизмът в нея не съществува. Няма ги отрязаните
партизански глави, плащаните
50 хил. лв. за убит антифашист,
концлагерите, унищожения интелектуален елит.
Патриархът на нашата литература Иван Вазов се обръща в
гроба заради редактирането на
романа „Под игото”. Гениалните поети Смирненски и Вапцаров, превеждани на 25-30 чужди езика, сякаш никога не са съществували. Отношението към
освободителите от турско робство, пардон – „присъствие”, е
срамно! Руснаците са „окупатори”, „вероломни грабители”,
„спирачка за развитието ни”.
Нито дума за онези 100 фабрики, заводи и комбинати, рожба
на българо-съветската дружба,
съградени след войната, превърнали се в гръбнака на машиностроенето, корабостроенето, металургията, военната
промишленост.
Допускани ли са грешки, невинни жертви на диктатурата
на пролетариата и ограничаване на граждански права? Да - и
никой не го отрича. Но едновре-

менно с това честно и справедливо заедно с минусите трябва
да се отразяват и плюсовете на
социализма. Защото те не само
са факт, но и цялото ни поколение е участник в онзи възход.
Много от нас са имали бедняшко детство и благодарение на
онази власт са станали инженери, архитекти, лекари…
Промиването на мозъци чрез
образованието и медиите с усилията на шепа кресливи, озлобени агитатори разделя обществото и е вредно за народопсихологията на нацията. Поражда нихилизъм и безверие. Пътят, по който водите подчинените си, е неправилен, г-н Вълчев!
Знаем, че няма да го признаете
и не зависи от вас да го промените. Затова по-добре си мълчете! Поставен сте на поста, за да
бъдете безволев слуга на чужди интереси. Би било добре да
помните пословицата, че на лъжата краката са къси. Фалшивите писания вече са опровергани. Нашите внуци не им вярват.
Загуби ли преподавателят доверието на обучаемите, цялата образователна система върви към
катастрофа.
Спите ли спокойно, г-н министре?
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

на жълтите павета. Тук
преди три десетилетия
комунизмът бе пратен
на бунището на историята и зората на светлия капитализъм озари
звездата на Партийния
дом. Леко уточнение –
комунизъм в България
не е имало, имаше „развит“ социализъм, а думата капитализъм беше
табу – наричаше се демокрация.
Преди беше лесно –
пишеш, че изповядваш
непогрешимото учение

то. Както посъветва израелският президент в
Народното събрание.
Вие идвате от една крайност. Направете като при
нас в Израел – една трета
държавна, една трета кооперативна и една трета
частна собственост. Кой
да го слуша! Целта беше
присвояване на сътвореното за половин век. Някой трябваше да се опита
да забави и спре махалото ако не по средата, то
поне около нея. В името
на нещо много по-значи-

на Маркс, Енгелс и Ленин, обещаваш,че няма
да жалиш сили в строителството на новия
строй, намираш родственик борец против
фашизма и капитализма, слагаш червената книжка във вътрешния джоб („Нито вода
иска, нито хляб, а помага!“) и си милионна част
от партийната членска
маса. И изневиделица –
Десети ноември! Започна публично късане на
червени книжки. В автобиографията – не „произхождам от прогресивно работническо“, а от
„репресирано буржоазно семейство“. И целият
в синьо.
Махалото започна да
се връща. Но този път
нямаше война, революция, окървавени площади. Един плавен завой
можеше да запази всичко полезно от старото и
прогресивното от ново-

мо – единството на нацията. Този беше моментът гражданската война
в България да спре. Липсваше Лидерът.
Сега махалото лети
надясно. Будната гражданска „съвест“ иска в
учебниците за периода 1944-1989 г. не или
лошо, или нищо. Само
лошо! Колкото по-черни са щрихите, толкова по-добре! Ще пише
за Народния съд и избитите след 9.9.1944 г.
Но няма да пише за избитите 1923-25 г. и 194144 г. „Затриха интелектуалния елит на България!“ А Гео Милев, Йосиф Хербст, Никола Вапцаров? И кой плаща за
отрязани партизански
глави, разнасяни по мегданите? До 1944 г. изостанала България изнася зърно, кожи, мед, селскостопанска продукция. Днес всекидневно премиерът „откри-

Отклоненията
на махалото

ва” завод до завод, така
както било преди 1944 г.
А хората от третата младост си спомнят комбинат „Кремиковци“, СОМАТ, „Балканкар“, Нефтохим-Бургас и „Плама
– Плевен”, Долината на
голямата химия и още
хиляди индустриални обекти, безплатното здравеопазване, съвременото задължително образование, селскостопанската продукция,
която намираше радушен прием на международните пазари. Да не
забравяме – едно сравнително егалитарно общество, където разликата между бедни и богати
изглеждаше като черта
в сравнение с днешната пропаст.
И да напомним – ако
искате да станете класик на съвременната
българска литература,
кино и театър – творете ярки антикомунистически творби. Социализмът трябва да бъде заклеймен и отречен, защото той притежаваше една една ужасна характеристика – обществена собственост
върху средствата за
производство. Според
евроатлантическите
ценности от този грях
по-голям няма. И това
стряска съня на господарите на света. Спете спокойно, деца – социализмат е разпнат и
анатемосан!
Гьоте някога беше казал, че истината е между
крайностите.
А махалото...
Иван ВАСЕВ
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Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споделя мнението си по един
въпрос, който
се заобикаля
от всички, като че ли е опасна мина. Страхуват се да го
разглеждат,
за да не бъдат
обвинени,че са
противници на
ЕС. Това е въпросът за отношението на голяма част от
българите към
Евросъюза и некадърното и
продажно правителство, излъчено от ГЕРБ.
Това е болна тема още
от влизането ни в него.
Както членството ни в
НАТО, така и това в ЕС
стана без допитване до
народа и това насади
скептицизъм в хората.
Като се има предвид, че
различните европейски
институции се държат
надменно към нас като
към народ второ качест-

во. Налагат се норми, които не се възприемат от
хората под формата на
"европейски ценности", и
нямат нищо общо с нашите. Борисов и неговите хора, като искат да
прокарат антинародно решение, го обявяват
за нареждане на ЕС. Откакто сме влезли в Евро-

съюза, вървим все назад
и назад. Унищожихме си
икономиката, армията,
посяга се на български
ценности, които имат
вековни традиции. България е пред загиване,
тъй като младите хора избягаха, за да търсят препитание в други
страни.
Нищо не се прави по де-

мографския въпрос. Здравеопазването и науката
са забатачени. Закриха се десетки болници и
аптеки. Борисов разполага с парите на народа
и ги харчи за продължаване на властта и кражбите. Корупцията е голяма. Заплатите и пенсиите са най-ниските в

ЕС, а пари има за тяхното увеличение, но не се
прави. Издевателства се
над хората. По тези въпроси може да се изтъкнат още много примери.
Голямо въздействие
срещу авторитета на
ЕС оказват и неимоверно
високите заплати и допълнителни плащания,
стигащи до десетки хи-

5

на читателя
ляди евро на месец на
всеки евродепутат. Тази
корупция трябва да бъде прекратена, защото
и това са народни пари,
с които се обогатяват
отделни личности от
ЕП. Не всички разбраха
значението на тези избори. Че те са много важни от стратегическо
значение за свалянето
на мафията от власт,
че
много въпроси на отделната
страна се
решават
в ЕС, че европейските народи
също така
недоволстват и
това се видя от получените резултати.
Надявам
се на следващите
избори, които са след няколко месеца, всички, които милеят за България и искат да се отърват от
тази крадлива и некадърна мафия, да излязат
и да гласуват за честни
и почтени българи, които да започнат битката за спасение на нашата Родина.
Христо ДЖуроВ

Приятели

Дълги
години да
дарявате
радост
Здравейте, драги редактори,
Пише ви една ваша читателка, почитателка на в. „Пенсионери” от много години. Казвам се Стоилка Илиева, родена съм
в с. Аканджиево, Пазарджишко, селото на
майката на скулптура Спас Киричев. Наскоро вие писахте за паметника на Гюрга
Пинджурова в Трън, който е негово дело.
Чрез вас искам да го поздравя и да му пожелая да е жив и здрав, да създава радост
на хората с неговите кадърни ръце.

С това писмо благодаря на всички вас за
хубавите и професионално поднесени материали във вестника и ви желая здраве и
успех в работата, дълги години да дарявате радост на читателите на „Пенсионери”.
стоилка илиЕВа, с. Варвара

Ученик извезва и шие носии
От стр. 1
„Обичам да гледам
филми. И така съм се
впечатлявал от културите на различните народи като японци, индийци, индианци и дру-

мо шевиците и направихме нова мъжка риза за мен. Така разбрах
колко богата и уникална е и българската култура”, спомня си младежът.

нравите, бита и прочие”, усмихва се Иван.
И тъй като везана риза с чепкен с дънки не
си отиват, трябвало да
си направи и потури.
Тогава пък попаднал
на една
всеизвестна
снимка
на Стефан Караджа.
Оттам

танових, че има доста
стари носии у нас, но
все женски. Характерно било, когато мъжът
починел, носията му
или била изгаряна, или
препродавана. Отново
чрез различни сайтове
успявам да намеря автентични кройки и шия
на ръка. Вярно, че става по-бавно така, но е
много по-красиво. Вече имам две мъжки носии, подготвям и една

ва деветокласникът.
Освен че е вече изкусен майстор на ръчно
изработените носии и
везането, момчето написва и първата си авторска пиеса, отново
подтикнато от любовта си към българския
фолклор. Тя носи името „Крали Марко в XXI
век”.
„Реших да напиша
пиеса. Свързах се с
хора от читалището в

ги. Ставаше ми все поинтересно и по-интересно. Един ден на село, докато разгръщах
гардеробите, попаднах на везана риза. Тя
обаче беше в окаяно
състояние, проядена
от мишки, скъсана, на
петна, стара. Но изключително красиви шевици грееха от нея. Сякаш
по чудо само те не бяха покътнати от времето. Взех я, прибрах
я у дома в Павликени.
След това с помощта на
моята баба намерихме
подходящ плат, прикачихме към него са-

Но неговите находки не свършват дотук.
Той си пожелава да има
към нея и хубав елек,
чепкен с дълги ръкави. „Някакво вътрешно желание ме караше все да мисля за него. Реших, че ще си го
шия аз. Харесах си модел, докато гледах българския сериал „Записки по българските въстания”. Намерих автентични кройки в интернет и започнах да си го
изработвам. И така лека полека се влюбих в
българщината – в дрехите, езика, културата,

си харесал
долнището.
Намерил дори и гайтан
за направата
му. Жена го
изработвала
по стара технология на
200-годишен
стан. Скроил
и ушил отново сам, на ръка.
„Доволен
вече бях, че имам хайдушка носия. Но нямах
такава, характерна за
нашия регион. И започнах да шия отново. Ус-

женска. Няма нещо
по-красиво на света от
българската шевица.
Както и по-богат от нашия фолклор”, допъл-

Павликени, за да я поставим на сцена. Пиесата е съвременна, с паралел в миналото. Кра-

ли Марко случайно попада в съвременността и се сблъсква със
сегашния манталитет
и порядки. След това
той отново се връща в
миналото и прави равносметка за това, което сме били и което
ще станем”, разказва
Иван.
И макар че е само на
16 години, Иван е осъзнал, че не си струва да напуска България, защото тук е роден, тук са корените му, тук ще рабо-

ти и тук ще даде найдоброто от себе си.
кремена крумоВаПоПоВа
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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ериодът между
1946 и 1951 г. е
един от най-продуктивните за талантливия писател, който е
и професор по ветеринарна медицина. В този период Димов ръководи Катедрата по
анатомия и физиология на домашните животни и чете лекции в
Агро-лесовъдския факултет на новосъздадения тогавашен Пловдивски университет.
Димов от години е
отличен познавач на
атмосферата в тютюневия град. Разказите
на втория му баща Руси Ганев, тютюнев експерт, провокират творческото въображение
на писателя. Той пристига в Пловдив в края
на 1946 г. със съпругата си, преводачката Нели Доспевска. Заради
следвоенната жилищна криза се настаняват
в Занаятчийското училище, където се намирал Агрономическият
факултет. Там е написан един от най-известните български романи
„Тютюн”.
В града под тепетата Димов открива про-

тотипи на някои от централните образи в романа. Особено плодотворно се оказва приятелството със семейството
на дългогодишния директор на пловдивския
клон на фирмата „Ориенттабако” - тютюнотърговеца Кочо Апостолов.
Доста от чертите му залягат в образа на Костов, главния експерт на
„Никотиана”. Съпругата на Апостолов - д-р
Марена Колушева, впечатлява Димов с изисканост, интелект и със
загадъчно, фатално излъчване. Според съвременници той дори бил
влюбен в пловдивската
лекарка, прототип на
красивата Ирина. Утвърдено е мнението,
че прототип на експерта на „Никотиана“ Костов е именно Кочо Апостолов, започнал като чиновник във фирмата на
Крум Чапрашиков „Ориенттабако“ в Дупница,
откъдето е майката на
Димитър Димов. Покъсно Апостолов е експерт и директор на пловдивския клон на фир-

мата. Общи интереси и
спомени сближават двете семейства, Димови са
чести гости в изискания
дом на Апостолов и на
д-р Марена Колушева на
ул. „Кирил и Методий“ 6.
Апостолов бил представителен красив мъж,
висок, строен. Бил елегантен,
романтичен
бонвиван, човек на щедрия жест, който впечатлявал с небългарска изисканост в облеклото

свят

и обноските.
Всички тези
черти читателят открива в
образа на експерта Костов
в романа.
С още поголям замах
и дълбочина е създаден
образът на
Ирина, един
от най-пълнокръвните в българската литература. Естествено, романната героиня не е копие
на чаровната пловдивска лекарка. Димов е заимствал
някои черти, други са
плод на творческата му
фантазия. За разлика от
скромния произход на
Ирина в „Тютюн” Марена произхожда от състоятелно семейство - бащата Недялко Колушев
(Маренин) е дипломат.
Бил е посланик в Турция по време на Първата световна война, после народен предста-

вител. Загива на 16 април 1925 г. при атентата в църквата „Света Неделя“. Марена, по това време студентка по
медицина, разпознава
лично трупа на баща си
в моргата.
След като завършва университета с отличие, работи като лекар - първо в софийска
болница, после се мести
в Трета поликлиника в
Пловдив, днешната ДКЦ
3 в район Северен. Красивата лекарка се омъжва за Кочо Апостолов и
става част от пловдивския хайлайф. Блести като интересна, ерудирана, ухажвана жена. Димитър Димов не е единственият мъж, покорен
от естествения й чар.
В Пловдив писателят
среща и други от своите прототипи - партизанката и по-късно журналистка Жули Левиева е прототип на комунистката Варвара, кумирът на пловдивското тютюноработничество Никола Балканджиев - на
Шишко.
Черти от доста дейст-
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вителни личности се
преплитат в драматичния образ на тютюневия бос Борис Морев.
Сред тях са членове
на знаменитата старозагорска фамилия тютюнотърговци Белчеви, както и уникалният
спекулант и борсов играч Анжело Куюмджийски, един от най-богатите българи в първите десетилетия на 20
век. Корените му са от
прочутия самоковски
Куюмджиев род. Авантюрист, обиколил света, завършил с отличие
Сорбоната, личен приятел на принц Кирил, Анжело впечатлил писателя с размах, предприемчивост и дръзки идеи.
Империята на пловдивския тютюнотърговец Анастас Куцоглу
е най-вероятният образ на „Никотиана”. Куцоглу разгръща бизнес
с внушителни мащаби,
изкупува и преработва тютюни. Той е главният търговец в Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Хасково, Райково,
Устово, Ксанти, Дедеагач, Гюмюрджина, Кавала, Мегара, Софлу и Цариград.

За вашата трапеза
Фериде от “Прости ми” ÒÀÐÀÒÎÐ
с ÌÀсÒикÀ

Шейма коркмаз е турска актриса, родена на 20 декември
1988 година в Ескишехир, Турция,
и е третото дете в семейството. Има брат и сестра. Местят
се в Чанаккале през 2000 г., където завършва средното и висшето
си образование. Първата стъпка
към кариерата си на актриса прави през 2011 г. в сериал, като през
същата година приема да оглави
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 кожата на замърсители
и UV лъчи.
Все пак има маски,
които можете да приготвите в домашни
условия и които ще помогнат за намаляване
на бръчките:

Български
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Женски

"Прости ми", който и до днес се излъчва в Турция. Ролята й на Фериде я прави известна в родината й
и у нас. През 2015 г. прави роля и в
игралното кино с филма ”Така или
иначе”. Шейма е висока 168 сантиметра и тежи 55 килограма. Нейната половинка в живота е Джунейт Мете, който също участва
в "Прости ми" и изпълнява ролята
на Джесур Карабей .

красиви на всяка въЗраст

Маски против стареене
с ВиТамиН Е
Необходими са 2 капсули витамин E, 1 супена
лъжица кисело мляко,
½ супена лъжица мед,
½ супена лъжица лимонов сок.
Смесете съставките.
Нанесете сместа върху лицето за 15 минути.
След което изплакнете
с хладка вода.

с куркума
За тази са маска са ви
нужни ½ ч. л. куркума
на прах, ½ супена лъжица мед, ½ супена лъжица
заквасена сметана.
Разбъркайте съставките много добре. Нанесете сместа на лицето за около 20-30 минути. Първо изплакнете с
хладка вода. Уверете се,

Косата ви е побеляла рано? Честито!
Добри новини за тези от нас, които
са придобили сребро в косата си по-рано от обичайното!
Испански учени стигнали до извода,
че от съществено значение за посивяването е веществото глутатион, което
участва в отделянето на оцветяващи косата пигменти. С напредването на възрастта организмът започва да произвежда по-малки количества от въпросното вещество и в резултат се увеличава рискът от сърдечносъдови болести,
рак и други заболявания.
Ранното посивяване на косата оба-

че свидетелства, че организмът използва глутатион за по-важни цели от
оцветяването на косата, като по този начин
се намалява рискът от
поява или развитие на
едно или друго заболяване.
Така учените установяват, че ранното посивяване на косата е признак за
предразположение към дълголетие.

че сте почистили добре около веждите и
ноздрите. Изплакнете
втори път, но със студена вода, за да запушите порите и нанесете лек хидратиращ
билков крем за лице.
с красТаВиЦа
и кисЕло млЯко
Смесете1 супена лъжица настъргана краставица и 1 супена лъжица кисело мляко.
Нанесете сместа върху
лицето си за 15 минути. Изплакнете с хладка вода.

Продукти: 1/2 с. л.
сол, 20 мл узо (мастика),
1/2 китка копър, 1 шепа орехови ядки, 1 с. л.
олио, 4 скилидки чесън,
1 краставица, 2 кофички кисело мляко.
Приготвяне: Настържете краставицата на
едро или на малки кубчета. Посолете и оставете за няколко минути,
за да поемат вкуса. Разбийте киселото мляко и
го разредете с вода според вкуса ви и добавете
настърганата краставица. Подправете с олио,
копър и ситно нарязан
чесън и .поръсете с нарязаните ядки. Към готовия таратор сипете на
тънка струйка охладената мастика. Разбъркайте
леко.

ÇÀПекÀнкÀ с ПиËеØкÎ
и ÁÐÎкÎËи

Продукти: 300 г пилешки гърди, 300 г броколи, 100 г бял ориз, 50 г
краве сирене, 200 г кисело мляко, 1 яйце, щипка
сол, щипка черен пипер.
Приготвяне: Ако броколите са замразени, се
сваряват за 10 минути в
подсолена вода. Ако се
използват свежи, се варят само 5 минути. Накъсват се на малки розички. Оризът се залива с вода на стайна температура и се оставя така 30 минути. Изплаква
се добре и се сварява в
подсолена вода. Сиренето се натрошава на ед-

ро. Яйцето се смесва със
сиренето, киселото мляко, солта и пипера. Пилето се нарязва на парчета.
Тавата, в която ще се пече, се намазнява или се
застила с хартия за печене. Изсипва се първо пилето, оризът, след това
броколито и накрая се
залива със сместа с киселото мляко. Запечатва се с фолио.
Фурната се загрява
на 180 градуса и се пече
около 35 минути. 5 минути преди готовност фолиото се маха, за да се
запече и отгоре.

ÌъÐÇеËиÂ ÎÃÐеÒен
ÎÒ ÒикÂички

Продукти: около 1 кг
тиквички, 300-400 г сирене (натрошено предварително), 4-5 яйца,
пресен копър, нарязан
ситно, магданоз, 1/2 супена лъжица брашно от
чесън (може и пресен).
Приготвяне: Подмазваме тавичка с малко олио или зехтин и нареждаме един пласт тиквички, нарязани на кръгчета. Заливаме с част от
предварително приготвена смес от натрошено
сирене, яйца, пресен копър, магданоз и чесън.
Отгоре нареждаме втори ред от тиквичките
и заливаме с останалата част от плънката. Печем на предварително
загрята фурна. Може да
поднесем със сос от кисело мляко, копър, магданоз и чесън.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

лев
22:00 Госпожо Държавен секретар 2
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Омар Хаким
0:30 В охранителния бизнес
2:05 100% будни /най-доброто/
3:05 Госпожо Държавен секретар 2
3:55 Днес и утре
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 20 юли
6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Думата на краля
10:30 Културното наследство
на България
11:00 Туризъм.бг /най-доброто/
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди /най-доброто/
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Здрач. Затъмнение
По света и у нас
Горящата равнина
Тайните светове
Мръсен малък номер
Кадифе 4
Вяра и общество с Горан
Благоев
5:55 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 22 юли
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:40 Най-трудното състезание с Джеймс Кракнъл
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Мъже без мустаци
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен секретар 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg

СЪБОТА, 20 юли
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
/избрано/
7:00 По следите на Капитан
Грант
8:05 Приключенията на горските мечоци
8:20 Приказките на бившата
прима
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата /избрано/
9:15 Странната бутилка
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
10:30 Откакто свят светува
/избрано/
11:00 Пазители на традициите
/избрано/
11:30 Време за губене
/избрано/
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция /избрано/
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм /избрано/
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Най-трудното състезание с Джеймс Кракнъл
16:05 Смъртта на заека /режисьорът Анри Кулев на
70 г./
17:30 На опера с БНТ 2: Балетът
“Дон Кихот” от Лудвиг
Минкус
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм /избрано/
20:00 Музика, музика...
20:30 Чужди пари
22:05 Южни хроники: Зад кулисите
22:30 По света и у нас
22:45 Нощ на звездите
0:25 Добър ден с БНТ 2
1:25 Вечната музика
1:55 Време за губене
2:25 Чужди пари
4:00 Здравей, обичам те

НЕДЕЛЯ, 21 юли
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 По следите на Капитан
Грант
8:05 Приключенията на горските мечоци
8:20 Приказките на бившата
прима
8:30 По света и у нас
9:00 Приказките на госпожа
Виола
10:00 Южни хроники
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Жените в музиката
13:30 Днес и утре
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 №1 Туризмът: За легендите, гроздето и виното
във Варна
16:00 Черно-бяло кино: “Големанов” /120 г. от рождението Никола Попов/
17:20 Очарователни погледи
към Китай
17:30 Опера на открито
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Джаз линия: Ана Мура /
Португалия/
21:00 Оперен концерт на
Красимира Стоянова със
Софийската филхармония
22:30 Световните градове на
България
23:20 По света и у нас
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Джинс
1:05 Натисни F1
1:20 Най-трудното състезание с Джеймс Кракнъл

2:25 Музика, музика...
3:00 Репетиция
3:30 Пътешествия
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути
ПОНЕДЕЛНИК, 22 юли
6:00 Най-доброто от...
6:25 Вяра и общество с Горан
Благоев
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:55 В плен на Терпсихора
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Япония днес
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Южни хроники
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Полярни изследователи
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:30 Жените в музиката
0:45 Знание.БГ
1:15 60 минути за култура
2:15 Репетиция
2:45 Домът на вярата
3:00 В плен на Терпсихора

СЪБОТА, 20 юли
Отблизо с Мира
Туризъм.бг
Време за губене
По света и у нас
Джинс
Новото познание
Рецепта за култура
Приказките на госпожа
Виола: Пролетен концерт
По света и у нас
Часът на зрителите
Олтарите на България
Фалшификаторът от
“Черния кос”
№1 Туризмът
Откакто свят светува
Туризъм.бг
Музикални следи
Островът на сините птици
Добър ден с БНТ 2
Младите иноватори
По света и у нас
Спортни новини
Корави старчета
Ленти и документи:
“Хляб и зрелища”
Часът на зрителите
По света и у нас
музикантът Нелко Коларов на 60 г.
Рецепта за култура
Музика, музика...
Репетиция
На опера с БНТ 2: Балетът
“Дон Кихот” от Лудвиг
Минкус
Младите иноватори
Откакто свят светува
Арт стрийм
№1 Туризмът
Извън играта
България от край до
край 8

НЕДЕЛЯ, 21 юли
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Издирва се: “Кутията на
Пандора”
14:45 Котето талисман
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Часът на българската
музика
17:35 Островът на сините птици
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Търси се екстрасенс
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Ленти и документи:
“Хляб и зрелища”
1:50 Библиотеката
2:50 Отблизо с Мира
3:50 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
4:50 Туризъм.бг
5:50 Изящното фламинго

ПОНЕДЕЛНИК, 22 юли
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Най-доброто от...
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 7
13:00 Откакто свят светува
13:30 Островът на сините птици
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Котето талисман
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Младите иноватори
22:30 Опера на открито
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:10 Добър ден с БНТ 2
3:10 Вяра и общество
4:05 Златни ръце
4:15 Бързо, лесно, вкусно

19.VII. - 25.VII.2019 г.

10:45
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00

ПЕТЪК, 19 юли
Търсачи на реликви 2
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
100% будни /най-доброто/
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Завръщане от Рим
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко ВасиБНТ 2

ПЕТЪК, 19 юли
6:00 Най-доброто от...
6:25 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:25 Стъпка по стъпка
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Откакто свят светува
/избрано/
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Европейски маршрути
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
/избрано/
15:00 До Европа и напред
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Златни ръце
18:30 Резбарят – проф. Кънчо
Цанев /85 години от рождението му/
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Музика, музика...
22:00 Младите иноватори
22:30 В близък план
23:00 По света и у нас
23:30 Един свят в хармония
1:35 Натисни F1
1:50 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
2:45 Библиотеката
3:40 Откакто свят светува
/избрано/
4:10 В близък план
4:40 Световно наследство
БНТ 4
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
1:00
1:40
2:10

ПЕТЪК, 19 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Атлас
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
България от край до
край 8
До Европа и напред
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
60 минути за култура
Малки истории
Опера на открито
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
В близък план
Джинс
По света и у нас
20 години Сателитен
канал на БНТ: “Български
уроци - народни танци,
песни и обичаи”
100% будни
Още от деня
До Европа и напред
Време за губене

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

тв програми

Български

14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Английската кралица на
деветдесет
16:35 Шоуто на Греъм Нортън
17:25 Джинс
17:55 Извън играта
18:40 Кеймбридж
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Игри на любовта
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Реквием за
една мръсница
0:00 Мръсен малък номер
1:30 Английската кралица на
деветдесет
3:00 В охранителния бизнес
4:30 Бразди /най-доброто/
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 21 юли
6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Петсън и Финдъс
10:30 Културното наследство
на България
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Клокочеща вода
13:35 Български архитектурни
награди 2019
14:05 Библиотеката
15:05 Пук /70 години от рождението на Анри Кулев/
16:20 Кадифе 4
17:40 Националните съкровища на Чехия: Прага
18:00 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Тайните светове

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

6:10
7:00
8:30
8:45
9:45

29

Най-гледаните

17.VII. - 23.VII.2019 г.

19:50
20:00
20:30
20:45
21:15
23:20
23:35
1:20
2:10
3:45
4:55

1:20 Най-трудното състезание с Джеймс Кракнъл
2:25 Госпожо Държавен секретар 2
3:20 Скритият език на парите
3:40 Анна Герман
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 23 юли
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Кеймбридж
10:50 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Мъже без мустаци
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Раят на дамите
21:55 Госпожо Държавен секретар 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:25 Туризъм.бг
2:25 Госпожо Държавен секретар 2
3:20 Скритият език на парите
3:40 Туристически маршрути
ВТОРНИК, 23 юли
Най-доброто от...
Туризъм.бг
Бързо, лесно, вкусно
Илия Бешков - човекът,
който се превърна в рисунка
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:20 Олтарите на България
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
14:55 Джинс
15:20 Златни ръце
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:20 Странната бутилка
16:35 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Световно наследство
21:30 На опера с БНТ 2: Балетът
“Дон Кихот” от Лудвиг
Минкус
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 В охранителния бизнес
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:40 Опера на открито
3:10 В охранителния бизнес
4:40 Библиотеката
5:40 Пътувай с БНТ 2
6:05
6:30
7:30
8:00

ВТОРНИК, 23 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Най-доброто от...
100% будни
Добър ден с БНТ 2
Натисни F1
По света и у нас
България от край до
край 7
13:00 Музика, музика...
13:30 Островът на сините птици
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 Парижкият дъжд на българската анимация /100
години от рождението
на Тодор Динов/
21:35 Знаете ли...
22:00 До Европа и напред
22:30 Домът на вярата
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30

4:05
4:30
5:15
5:55
6:10
7:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
15:25
15:40
16:00
16:10
16:25
17:20
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:30
0:20
1:20
2:20
3:15
3:30
4:00
4:25
5:15
5:55
6:10
6:40
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:30
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
20:20
21:05
21:30
22:00
23:00
23:30
0:55
1:10
1:40
2:40
3:10
4:35
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
1:00
1:40
2:40
3:10
3:20
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Изкуството на 21 век
Брат за брата 3
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 24 юли
Търсачи на реликви 2
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
Раят на дамите
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Златният век
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Слънце на детството
Приключенията на горските мечоци
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Япония днес
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Раят на дамите
Госпожо Държавен секретар 2
По света и у нас
Брат за брата 3
История.bg
Библиотеката
Госпожо Държавен секретар 2
Дойче Веле: Шифт
Туристически маршрути
Изкуството на 21 век
Брат за брата 3
Още от деня
Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 25 юли
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Слънце на детството
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Раят на дамите
21:55 Госпожо Държавен секретар 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 Отблизо с Мира
2:20 Госпожо Държавен секретар 2
3:15 Скритият език на парите
3:35 Изкуството на 21 век
4:05 Извън играта
4:50 Брат за брата 3
5:40 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец

СРЯДА, 24 юли
Най-доброто от...
Рецепта за култура
Бързо, лесно, вкусно
Пътуване в миналото
По света и у нас
Съкровище в двореца
Търсачи на реликви 3
Шифт
Натисни F1
Знание.БГ
Младите иноватори
По света и у нас
Домът на вярата
Многоликата Япония:
Земята е само една
Репетиция
На опера с БНТ 2: Балетът
“Дон Кихот” от Лудвиг
Минкус
60 минути за култура
Туристически маршрути
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
Съкровище в двореца
Търсачи на реликви 3
Културни адреси: София,
Европа
Арт стрийм
История.bg
По света и у нас
Греховете на баща ми
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Илия Бешков - човекът,
който се превърна в рисунка
Греховете на баща ми
Световно наследство
Пътуване в миналото
Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 25 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Домът на вярата
6:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
7:00 Репетиция
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Саботьорите
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
13:30 №1 Туризмът: За легендите, гроздето и виното
във Варна
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Културни адреси: София,
Европа
21:30 Опера на открито
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Моето второ аз
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:40 Моето второ аз
4:10 Културни адреси: София,
Европа
4:35 Пазители на традициите
5:05 Време за губене

СРЯДА, 24 юли
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Най-доброто от...
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
България от край до
край 7
Пазители на традициите
Знаци по пътя: Дончо
Цончев
Малки истории
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
20 години Сателитен
канал на БНТ
100% будни
Още от деня
Нощни птици
Опера на открито
Европейски маршрути
Отблизо с Мира

ЧЕТВЪРТЪК, 25 юли
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ
9:15 Атлас
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската
музика
13:35 Домът на вярата
13:50 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 №1 Туризмът
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Рецепта за култура
3:25 Домът на вярата
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Петък, 19 юли
06.00 „Трансформърс” еп.14
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.53
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6, еп.3
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.7
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13, еп.52
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.47
21.30 „Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.8
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” - сериал,
с.6, еп.4
01.10 „Вечно твоя” - сериал,
еп.235, 236
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици”
05.40 „НепознатиТЕ”
bTV синема
Петък, 19 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.3 еп.22
08.00 “Любов и милосърдие”
10.45 “Революция Z” еп.1, 2
13.00 “Легендата за Херкулес”
15.00 “Отмъщението на сестрите”
16.45 “Коледата на Денис Белята”
18.45 “Елизабет: Златният
век” - биографичен,
драма, исторически (Великобритания, Франция,
Германия, САЩ, 2007),
режисьор Шекар Капур,
в ролите: Джорди Мойя,
Кейт Бланшет, Клайв
Оуен, Саманта Мортън,
Джефри Ръш, Том Холандър, Аби Корниш,
Лорънс Фокс, Джон
Шрапнел, Сюзън Линч и
др.
21.00 “Битка Лос Анджелис:
Световна инвазия”
- фантастика, екшън
(САЩ, 2011), режисьор
Джонатан Либесман,
в ролите: Ерън Екхарт,
Мишел Родригес, Рамон
Родригес, Уил Ротаар,
Кори Хардрикт, Бриджит
Мойнахан, Ноел Фишър,
Майкъл Пеня и др.
23.30 “Бушуик” - екшън,
военен (САЩ, 2017), режисьори Кари Мърнион
и Джонатан Мълот, в
ролите: Дейв Батиста,
Британи Сноу, Артуро
Кастро, Крисчън Наваро,
Джеф Лима и др. [14+]
01.30 “Бродуейска терапия”
- комедия (САЩ, 2011),
режисьор Питър Богданович, в ролите: Имъджен Путс, Оуен Уилсън,
Дженифър Анистън
бтв комеди
Петък, 19 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
10.00 “Откраднатата принцеса” - анимация, приключенски, комедия (Украйна, 2018), режисьор Олег
Маламуж
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.1, 2
18.00 “Приятели” с.9 еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече” с.4
еп.10
20.00 Премиера: “Новите съседи” с.11 еп.5
22.00 “Двама мъже и половина” с.8 еп.3, 4
23.00 “Кухня” с.6 еп.5, 6
00.00 Откраднатата принцеса”
/п./ - анимация, приключенски, комедия (Украйна, 2018)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Най-гледаните
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тв програми

Български

Събота, 20 юли
06.00 „Малкото Пони”, еп.11, 12
07.00 „Двама мъже и половина” еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 „Лято в Алгой“
15.00 „Кутийковците“
17.00 „Ченгето от Бевърли
Хилс 3” - екшън
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Транспортер 3“
22.00 „Матрицата: Презареждане“ - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
Австралия, 2003), режисьори Анди Уачовски и
Лари Уачовски, в ролите:
Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Моника Белучи, Кери-Ан Мос, Хюго
Уийвинг, Рей Антъни,
Глория Фостър, Джейда
Смит, Даниел Бернхардт
и др.
00.50 “Кутията” – фентъзи,
хорър (САЩ, 2009), режисьор Ричард Кели, в
ролите: Камерън Диас,
Джеймс Марсдън, Франк
Лангела
02.50 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
03.20 „Ченгето от Бевърли
Хилс 3” /п./ - екшън, комедия (САЩ, 1994)
05.10 „Cool...T“ /п./

Неделя, 21 юли
06.00 „Малкото Пони”, еп.13, 14
07.00 „Двама мъже и половина” еп.17, 18
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.20
13.00 „Корабът на мечтите:
Бали“
15.00 “Скок-подскок” - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2011),
режисьор Тим Хил
17.00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Италианска афера”
22.00 „Щатски шерифи“ - екшън, трилър (САЩ, 1998),
режисьор Стюарт Беърд,
в ролите: Уесли Снайпс,
Робърт Дауни мл., Томи
Лий Джоунс, Ирен Жакоб, Джо Пантолиано,
Кейт Нелигън и др.
00.50 „Купон: Незабравима
нощ“ - комедия (САЩ,
2013), режисьор Дарин
Скот, в ролите: Текуон
Ричмънд, Зак Гудспийд,
Тристин Мейз, Джулиън
Уъркс и др.
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Понеделник, 22 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.15
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.54
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.6, еп.4
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.4 еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова.
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.53
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.48
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.29
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” с.6, еп.5
01.10 „Вечно твоя” еп.237, 238
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „НепознатиТЕ” /п./

Вторник, 23 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.16
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.55
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6, еп.5
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.4 еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.54
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.49
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.30
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” с.6, еп.6
01.10 „Вечно твоя” еп.239, 240
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Събота, 20 юли
“Достигни ме” - комедия
“Перфектната ваканция”
“Юношество”
“Аз, моя милост и Айрин”
- комедия (САЩ, 2000),
режисьори Боби Фарели
и Питър Фърели, в ролите: Джим Кери, Рене
Зелуегър, Антъни Андерсън, Крис Купър, Ричард
Дженкинс, Робърт Форстър и др.
“Битка Лос Анджелис:
Световна инвазия”
“Кръгът” - фантастика,
трилър (ОАЕ, САЩ,
2017), режисьор Джеймс
Понсолд, в ролите: Ема
Уотсън, Том Ханкс, Джон
Бойега, Глен Хедли, Бил
Пакстън, Карън Гилън и
др.
“Орлово око” - екшън,
психотрилър (САЩ,
2008), режисьор Ди Джей
Карусо, в ролите: Шая
ЛаБаф, Мишел Монахън,
Росарио Доусън, Майкъл
Чиклис, Антъни Маки,
Били Боб Торнтън и др.
Cinema X: “Рога” - фентъзи, криминален (САЩ,
2013), режисьор Александр Ажа, в ролите:
Даниел Радклиф, Джуно
Темпъл, Макс Мингела,
Джо Андерсън, Кели
Гарнър, Джеймс Римар,
Хедър Греъм, Дейвид
Морс и др. [16+]
“Необходимата смърт на
Чарли Кънтримен” - романтичен, драма (САЩ,
Румъния, 2013), режисьор Фредрик Бонд, в
ролите: Шая ЛаБаф, Евън
Рейчъл Ууд, Мадс Микелсен, Тил Швайгер, Винсънт Д`Онофрио, Мелиса
Лио, Обри Плаза

Неделя, 21 юли
06.00 “Легендата за Херкулес”
- фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2014),
режисьор Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц,
Геа Вайс, Скот Адкинс,
Роксан Маккий, Раде
Шербеджия, Николай
Сотиров, Димитър Дойчинов и др.
08.15 “Отмъщението на сестрите”
10.15 “Коледата на Денис Белята”
12.15 “В какво се превръщат
мечтите”
14.30 “Гаднярът”
16.30 “Орлово око”
19.00 “Призрачен ездач 2:
Духът на отмъщението” - фентъзи, екшън,
трилър (САЩ, ОАЕ, 2011),
режисьори Брайън Тейлър и Марк Невълдайн, в
ролите: Никълъс Кейдж,
Кирън Хайндс, Идрис
Елба, Виоланте Плачидо,
Кристоф Ламбер и др.
21.00 “Дънди Крокодила II” приключенски, комедия
(Австралия, САЩ, 1988),
режисьор Джон Корнел,
в ролите: Пол Хогън,
Линда Козловски, Джон
Мейлон, Ърни Динго,
Чарлз Дътън, Кенет Уелш,
Луи Гузман и др.
23.15 “Дедпул” - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Тим
Милър, в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Бакарин, Джина Карано, Ти
Джей Милър, Ед Скрейн,
Рейчъл Шийн, Браяна
Хилдебранд и др. [14+]
01.30 “Любов и милосърдие”
- биографичен, драма,
музикален (САЩ, 2014),
режисьор Бил Полад

Понеделник, 22 юли
06.00 “Революция Z” еп.1, 2
08.00 “Достигни ме”
10.15 “Революция Z” еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 “Призрачен ездач 2: Духът на отмъщението”
14.30 “Бродуейска терапия”
16.30 “Девет”
19.15 “Коледата на Денис Белята” - фентъзи, комедия,
семеен (Канада, САЩ,
2007), режисьор Рон
Оливър, в ролите: Максуел Котън, Робърт Уагнър,
Луиз Флечър, Айзък Дърнфорд и др.
21.00 Премиера: “В долината
на насилието” - уестърн,
екшън, трилър (САЩ,
2016), режисьор Тай Уест,
в ролите: Итън Хоук,
Джон Траволта, Таиса
Фармига, Карън Гилън,
Джеймс Рансън и др.
[14+]
23.15 “Големият Лебовски” комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
1998), режисьори Джоуел Коен и Итън Коен, в
ролите: Джеф Бриджис,
Джон Гудман, Джулиан
Мур, Стив Бушеми,
Филип Сиймор Хофман,
Джон Туртуро и др. [16+]
01.45 “Революция Z” еп.3, 4
03.45 “Легендата за Херкулес”
- фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2014),
режисьор Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц,
Геа Вайс, Скот Адкинс,
Роксан Маккий, Раде
Шербеджия

Вторник, 23 юли
06.00 “Революция Z” еп.3, 4
08.00 “Призрачен ездач 2: Духът на отмъщението”
10.15 “Революция Z” еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 “Девет”
15.00 “Юношество”
18.45 “Дънди Крокодила II” приключенски, комедия
(Австралия, САЩ, 1988),
режисьор Джон Корнел,
в ролите: Пол Хогън,
Линда Козловски, Джон
Мейлон, Ърни Динго,
Чарлз Дътън, Кенет Уелш,
Луи Гузман и др.
21.00 Премиера: “Най-екзотичният хотел Мариголд 2”
- комедия, драма (Великобритания, САЩ, 2015),
режисьор Джон Мадън,
в ролите: Джуди Денч,
Ричард Гиър, Силиа Имри, Дейвид Стратеърн,
Бил Най, Маги Смит, Дев
Пател и др.
23.30 “Ед” - комедия, спортен,
семеен (САЩ, 1996),
режисьор Бил Кутурие,
в ролите: Мат ЛеБланк,
Джейн Брук, Джийн Рос,
Пол Хюит, Джим Кавийзъл и др.
01.30 “Революция Z” еп.5, 6
03.30 “Отмъщението на сестрите” - трилър (тв филм,
Канада, 2013), режисьор
Къртис Крофърд, в ролите: Брук Бърнс, Тим
Розон, Ашли Джоунс,
Ребека Амзалаг и др.

Събота, 20 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.14, 15
07.00 “Приятели”
09.00 “Барби: Страната на сънищата” еп.19 - 21
10.00 “Луда нощ” - комедия,
криминален, романтичен (САЩ, 2010), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Карел, Тина Фей,
Марк Уолбърг, Джеймс
Франко, Тараджи Хенсън, Комън, Уилям Фиктнър, Кристен Уиг, Марк
Ръфало, Мила Кунис и др.
12.00 “Деца на килограм” комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Аштън Къчър,
Том Уелинг и др.
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.7
15.00 “Кухня”
17.00 “Дивата Нина”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Семейство Флинтстоун”
- комедия, семеен, фентъзи (САЩ, 1994), режисьор Брайън Левант, в
ролите: Роузи О`Донъл,
Елизабет Пъркинс, Кайл
Маклоклън, Хали Бери,
Елизабет Тейлър, Джон
Гудман, Рик Моранис
22.30 “Червеното джудже” с.8
еп.5, 6
23.30 “Двама мъже и половина”
01.30 “Кухня”
02.00 “Теория за големия

взрив”
03.00 “Червеното джудже”
04.00 “Барби: Страната на сънищата”
05.00 “Теория за големия
взрив”
Неделя, 21 юли
06.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.16, 17
07.00 “Приятели”
09.00 “Барби: Страната на сънищата” 22-24 еп.22 - 24
10.00 “Семейство Флинтстоун”
- комедия, семеен, фентъзи (САЩ, 1994), режисьор Брайън Левант, в
ролите: Роузи О`Донъл,
Елизабет Пъркинс, Кайл
Маклоклън, Хали Бери,
Елизабет Тейлър, Джон
Гудман, Рик Моранис и
др.
12.00 “Откраднатата принцеса” - анимация, приключенски, комедия (Украйна, 2018), режисьор Олег
Маламуж
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.8
15.00 “Кухня”
17.00 “Дивата Нина”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Луда нощ” - комедия,
криминален, романтичен (САЩ, 2010), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Карел, Тина Фей,
Марк Уолбърг, Джеймс
Франко, Тараджи Хенсън, Комън, Уилям Фиктнър, Кристен Уиг, Марк
Ръфало, Мила Кунис и др.
22.30 “Червеното джудже” с.8
еп.7, 8

23.30 “Двама мъже и половина”
01.30 “Кухня”
02.00 “Теория за големия
взрив”
03.00 “Червеното джудже”
04.00 “Барби: Страната на сънищата”
05.00 “Теория за големия
взрив”
Понеделник, 22 юли
06.00 “Майк и Моли” с.6 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.1, 2
10.00 “Кутийковците” - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2014), режисьори Греъм Енабъл и
Антъни Стачи
12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Новите съседи”
17.00 “Домашен арест” еп.19, 20
18.00 “Приятели” с.9 еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече” с.4
еп.11
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
eп.8
21.30 “На гости на третата планета” еп.9
22.00 “Двама мъже и половина” с.8 еп.5, 6
23.00 “Кухня” с.6 еп.7, 8
00.00 “Луда нощ” - комедия,
криминален, романтичен (САЩ, 2010), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Карел, Тина Фей,
Марк Уолбърг, Джеймс
Франко, Тараджи Хенсън, Комън, Уилям Фиктнър, Кристен Уиг, Марк

Ръфало, Мила Кунис и др.
“Майк и Моли”
“Приятели”
“Кухня”
“Майк и Моли”
Вторник, 23 юли
06.00 “Майк и Моли” с.6 еп.10,
11
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Домашен арест” еп.19,
20
10.00 “Раждането на лъжата” - фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьори Рики Джървейс и Матю Робинсън, в
ролите: Рики Джървейс,
Дженифър Гарнър, Джона Хил, Джефри Тамбър,
Роб Лоу, Тина Фей, Джейсън Бейтман, Филип
Сиймор Хофман и др.
12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” с.9 еп.22, 23
19.00 “Столичани в повече” с.4
еп.12
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
eп.9
21.30 “На гости на третата планета” еп.10
22.00 “Двама мъже и половина” с.8 еп.7, 8
23.00 “Кухня” с.6 еп.9, 10
00.00 “Раждането на лъжата”
/п./ - фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ, 2009)

06.00
08.00
10.15
14.00

16.15
18.45

21.00

23.30

02.00

02.00
03.00
04.00
05.00

17.VII. - 23.VII.2019 г.

Сряда, 24 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.17
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.56
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.6, еп.6
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.4 еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.55
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.50
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.31
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” с.6, еп.7
01.10 „Вечно твоя” еп.241, 242
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 25 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” еп.18
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.57
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.6, еп.7
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.4 еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.56
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.51
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.32
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Лонгмайър” с.6, еп.8
01.10 „Вечно твоя” еп.243, 244
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.40 „Лице в лице” /п./

Сряда, 24 юли
“Революция Z” еп.5, 6
“Кръгът”
“Революция Z” еп.7, 8
“Отмъщението на сестрите”
“Смъртоносна женитба”
“Любов и милосърдие”
- биографичен, драма,
музикален (САЩ, 2014),
режисьор Бил Полад, в
ролите: Пол Дейно, Пол
Джиамати, Джон Кюсак,
Елизабет Банкс, Дий
Уолас и др.
Телепазар
“Ед” - комедия, спортен,
семеен (САЩ, 1996),
режисьор Бил Кутурие,
в ролите: Мат ЛеБланк,
Джейн Брук, Джийн Рос,
Пол Хюит, Джим Кавийзъл и др.
“Мексиканеца” - криминален, комедия, романтичен (САЩ, Мексико,
2001), режисьор Гор Върбински, в ролите: Брад
Пит, Джулия Робъртс,
Джин Хекман, Джей Кей
Симънс, Джеймс Гандолфини и др.
“Историята на една русалка” - приключенски,
драма, семеен (САЩ,
2017), режисьор Дъстин Райкърт, в ролите:
Кейтлин Кармайкъл,
Сидни Скошия, Джери
О`Конъл, Бари Бостуик и
др.
“Революция Z” еп.7, 8
“Големият Лебовски” комедия, криминален
САЩ, Великобритания

Четвъртък, 25 юли
06.00 “Революция Z” еп.7, 8
08.00 “Най-екзотичният хотел
Мариголд 2” - комедия
10.45 “Революция Z” еп.9, 10
13.00 “Убийство на Хелоуин”
14.45 “Пази си гърба”
16.30 “Форсмажор”
19.00 “Историята на една русалка” - приключенски,
драма, семеен (САЩ,
2017), режисьор Дъстин Райкърт, в ролите:
Кейтлин Кармайкъл,
Сидни Скошия, Джери
О`Конъл, Бари Бостуик и
др.
21.00 “Тетрадката” - романтичен, драма (САЩ, 2004),
режисьор Ник Касаветис,
в ролите: Рейчъл Макадамс, Райън Гослинг,
Джена Роуландс, Джеймс
Гарнър, Тим Айви, Кевин
Конъли, Сам Шепърд,
Джеймс Марсдън и др.
23.30 “Вън от пещта” - криминален, трилър (Великобритания, САЩ, 2013),
режисьор Скот Купър, в
ролите: Крисчън Бейл,
Кейси Афлек, Зоуи Салдана, Уди Харелсън, Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.
01.45 “Революция Z” еп.9, 10
03.45 “Смъртоносна женитба”
- драма, трилър (тв филм,
Канада, 2016), режисьор
Пенелъпи Бутенхаус, в
ролите: Шъней ГраймсБийч, Кристофър Ръсел,
Саманта Ферис, Крисчън
Слоун и др.

“Майк и Моли”
“Приятели”
“Кухня”
“Майк и Моли”
Сряда, 24 юли
“Майк и Моли” с.6 еп.12,
13
“Столичани в повече”
“Двама мъже и половина”
“Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
“Звезда: Не спирай да
не спираш” - комедия,
музикален (САЩ, 2016),
режисьори Акива Шафър и Джорма Таконе, в
ролите: Анди Самбърг,
Имъджен Путс, Сара
Силвърман, Йорма Такони, Акива Шафър и др.
“Приятели”
“Кухня”
“Двама мъже и половина”
“Дивата Нина”
“На гости на третата планета”
“Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.3, 4
“Приятели” с.9 еп.24, с.10
еп.1
“Столичани в повече” с.4
еп.13
Премиера: “Дивата Нина”
eп.10
“На гости на третата планета” еп.11
“Двама мъже и половина” с.8 еп.9, 10
“Кухня” с.6 еп.11, 12
“Звезда: Не спирай да не
спираш” /п./ - комедия,
музикален (САЩ, 2016)
“Майк и Моли”

03.00 “Приятели”
04.00 “Кухня”
05.00 “Майк и Моли”
Четвъртък, 25 юли
06.00 “Приятели” с.6 еп.1, 2
06.30 “Майк и Моли” с.6 еп.1
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.3, 4
10.00 “Деца на килограм 2” комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Кармен Електра, Тейлър Лаутнър,
Юджийн Леви и др.
12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” с.10 еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече” с.4
еп.14
20.00 Премиера: “Дивата Нина”
eп.11
21.30 “На гости на третата планета” еп.12
22.00 “Двама мъже и половина” с.8 еп.11, 12
23.00 “Кухня” с.6 еп.13, 14
00.00 “Деца на килограм 2” /п./
- комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005)
02.00 “Приятели”
04.00 “Кухня”

06.00
08.00
10.30
12.45
14.30
16.15

18.45
19.00

21.00

23.30

01.30
03.30

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.00
00.00
02.00
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Български

Ìàëêà äàðèòåëêà
Момиче на 12 години стана
най-младият дарител на Майчин
дом, като подари на интензивното отделение термолегло за
лечение на недоносени и високорискови бебета, съобщиха от
болницата. Малката Натали Присадашка е родена преждевременно през 2006 г. и се е лекувала в Клиниката по неонатология в продължение на повече от
3 месеца. Тя идва на бял свят много рано, едва в 26-ата гестационна седмица (средата на шестия
месец от бременността), когато
шансът за оцеляването и здравето на децата е много малък. Лекарите дълго се борят за живота й, а
след лечението в интензивно отделение Натали е подложена на
продължителна рехабилитация.
Постепенно жизнените й спо-

собности се развиват и нормализират, а тя успява да настигне
връстниците си
по размери и телесно тегло. Днес
Натали учи, спортува, интересува
се от изкуство и
мечтае някой ден
да стане архитект
или археолог.
Престоят на
недоносените бебета в термолегло е важна стъпка от тяхната адаптация след кувьоза. Креватчето разполага с всички необходими средства за захранване с допълнителна апаратура за
лечението на детето, загрява се
равномерно отгоре и отдолу, а

9

у нас

Ïàìåòíèê íà
Íèêîëà Ìàíåâ

откритата му част позволява пряк
достъп за извършване на терапевтични манипулации и за осъществяване на емоционален контакт
между него и родителите. Годишно в Майчин дом се раждат около
4000 бебета, а средно всяко пето
от тях е недоносено.

Скулпторът Георги Чапкънов изработва паметник на художника Никола Манев, който ще бъде
поставен в галерията в Чирпан. Освен него за годишнината от кончината на големия български
художник излиза и книга. Автор е журналистът
и публицист Исак Гозес. Тя включва интересни и
неизвестни моменти от биографията на художника и спомени на най-близките приятели и семейството му, разказва синът на великия творец
Александър Манев.
Година след смъртта си Никола Манев ще блесне отново, но този път от бронз. Паметникът ще
бъде поставен в двора на галерията, която художникът създаде и дари на съгражданите си. По време на откриване на монумента ще обявим офи-

Античният „Абритус”

Разград беше домакин на историческия
фестивал "Античният
„Абритус" - възстановка на реални исторически събития със средствата на драматичното и танцовото изкуство. Това съобщи Виолета Антонова, директор на Дирекция "Култура, спорт, туризъм" в
общината.
Във фестивала се
включиха над 100 участници от 6 групи за исторически възстанов-

ки от Италия, Румъния
и България, които представиха ритуали, бойни техники, гладиаторски битки, занаяти. Ат-

Âúëøåáíà ïëåòåíèöà
Над 500 самодейци от 29 населени места на страната се включиха в Третия фолклорен събор "Вълшебна плетеница - живи човешки съкровища" в
кубратското село Юпер, съобщи секретарят на читалището Даринка Пенева.
Организатори на събитието бяха Народно читалище "Юпер - 1915 г." и кметството в селото заедно
с община Кубрат, РЕКИЦ "Читалища" в Разград и др.
Основната цел на фолклорния събор бе да се съхранят, опазят и популяризират традициите и обичаите - извор на силата на българския корен и дух,
носещ посланието на националната идентичност.

рактивното събитие се
проведе в археологическия резерват "Абритус".
Преди това от площад "Момина чешма"
потегли триумфален парад на гостуващите групи до мястото на събитието. Вечерта завърши
със зрелищен пиромюзикъл с лазерни ефекти. През втория ден в
музея се проведе иг-

циално дарение за града - 50 картини от нас, децата му, съобщи Александър Манев. Той поясни,
че известният скулптор Георги Чапкънов - Чапа
е бил съученик на Никола Манев, познавали се
отдавна - от деца, и този паметник е жест от Чапа към неговия съученик и приятел от детството.
"Откриването е планирано за 31 август или първите седмици на септември, зависи кога ще е готов Чапа", уточни Александър Манев, който е и
куратор на начинанието. "Първоначалната идея
на Чапкънов е Манев да държи в дясната си ръка
четка, а с лявата да прави жеста "ОК". На ескиза
художникът не е изобразен в цял ръст, фигурата
му свършва в горната част на бедрата и преминава в постамента. Чапкънов не разкрива дали този вариант ще остане финален", поясни Александър Манев. Близките на Никола Манев смятат, че
в скицата скулпторът е уловил много добре израза на лицето му, както и жестовете на ръцете. Самият художник често повтаряше: "Живея от трите
си пръста на дясната ръка. С тях държа четката."

"Сърце" в центъра на Минерални бани
Голямо "сърце" за събиране на
пластмасови капачки поставиха
пред сградата на общината в
Минерални бани, съобщиха
от кметството. Предстои да
се избере кауза, за която ще
бъдат дарявани средствата от предадените капачки,
допълниха от администрацията.

В

Фолклорната фиеста бе открита от кмета на община Кубрат Алкин Неби, който приветства участниците и гостите.
Самодейците представиха своите изпълнения, а
след това за присъстващите на събора имаше концерт на народната певица Калинка Вълчева.

рата за деца "Търсачи на съкровището".
Фестивалът продължи
с възстановки на гладиаторски битки, демонстрация на бойна
техника, военни и духовни практики и ритуали, спортни състезания, антични танци,
музика на инструменти от древни епохи, кулинария. Кулминацията бе реконструкция
на битката от 251 г., в
която са загинали двама римски императори
- Деций Траян и синът
му Херений Етруск.
Съпътстващо събитие бе изложба в интерактивния музей "С колесница през Европа"
с нови археологически
находки от АР "Сборяново".

Свищов се проведе фестивал на
античното културно наследство "Орел на
Дунава", съобщиха от
пресцентъра на крайдунавската община.
В първата вечер на
събитието е бил запален фестивалният огън.
Председателят на общинския съвет Кристиян Кирилов е връчил
символичния ключ на
Свищов на "императора", който три дни е "управлявал" града.
Наградата "Златен
орел" за принос в популяризирането на българската култура е била
връчена на известния

"Подкрепям всяка младежка инициатива, която възпитава и е в
полза на хората", каза кметът на община
Минерални бани Мюмюн Искендер.
страницата подготви
соня ВълкоВа

„Орел на Дунава“

поет, композитор и изпълнител Михаил Белчев. Първият фестивален ден и тържествената вечер са завършили

с огнено шоу по улиците на града на група
"Феникс" от Козлодуй и
с парад на участниците със запалени факли

начело с
"легионерите"
от Първи
италийски легион. В археологическия
комплекс
"Нове"
девет групи за възстановки
от България, Италия и
Румъния представиха
живота в античността
с битки, занаяти, танци,
музика и вкусове.

2
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СПеЦАКЦИЯ
В СеВЛИеВО

Масирана полицейска акция се проведе в
Севлиево. Части на града бяха блокирани от
спецполицаи и жандармерия.
Специализираната
прокуратура започна
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Проблеми

действия по разследването в митническото
бюро в града по досъдебно производство за
действаща от началото
на 2017 г. организирана
престъпна група с участието на длъжностно ли-

Пламна
локомотив

Пламна локомотивът на пътническия
влак № 80121 от Ямбол за Бургас. Инцидентът е станал в участъка между гарите Дружба и Долно Езерово край Бургас.
По първоначална информация причина
за инцидента е запушил вентилатор на
локомотива.
Машинистите са реагирали своевременно, като са активирали противопожарната система в локомотива и са използвали пожарогасители.
Локомотивът е бил отделен от пътническите вагони. Във влака са пътували 150
човека. Не е имало опасност за пътниците и персонала във влака.

Български

це - началника на митническото бюро.
В хода на разследването са събрани доказателства за това, че началникът на бюрото е
извършила престъпление по служба, изразяващо се в превишаване на властта с цел да
набави за сина си имотна облага. Тя се е обаждала на колеги от митническия пункт в Горна
Оряховица и е настоявала да бъде допуснат
фиктивен износ на камиони в полза на дружество, собственост на
сина й.
Задържани са три лица, на които предстои да
бъдат повдигнати обвинения.

Конфликти

разбиха фабрика ÊÐÈÌÈ
за нелегални цигари ÕÐÎÍÈÊÀ
В мащабна акция срещу мрежа за производство на нелегални цигари в пловдивските
села Труд и Ръжево Конаре е намерена готова продукция на стойност около 2 млн. лева,
съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев.
Според главния секретар на МВР Ивайло
Иванов щетите за бюджета от това незаконно
производство месечно са възлизали на между 15 и 20 млн. лева. По думите на премиера
Бойко Борисов фабриката няма аналог.
Той обясни, че фабриката е направена преди една година, като в нея са вложени около
10 млн. лв. Служителите са били от Украйна
и Молдова и са живели на територията на изграденото хале.

влак прегази дупничанка
Жена бе прегазена от
пътнически влак в Дупница, съобщиха от Областната дирекция на
МВР в Кюстендил. Преди
влакът да напусне Дупница, машинистът забелязва легнала на релсите жена. Въпреки подадените сигнали, тя не се
е махнала от линията и
е била прегазена. Движението на влаковете в
посока София бе спряно. Работата по изясняване на инцидента продължава.

Íàøåíñêè èçíàñèëâà÷ çàäúðæàí â Ãåðìàíèÿ неïúлнолетни
14-годишно момче с българско
гражданство е арестувано във връзка с изнасилването на 18-годишно
момиче в Германия, съобщи германската прокуратура. Арестуваният тийнейджър е
един от петимата заподозрени: трима
14-годишни и
двама 12-годишни, всички с българско гражданство. Оказало се, че той е познат на полицията и за два други случая на сексуален тормоз.
Според германското законодател-

ство не е бил достатъчно голям, за да
бъде подложен на съдебно преследване. В Германия възрастта за носене на наказателна отговорност е 14
години.
Петимата
са заподозрени, че са изнасилили момичето в горист район в
северозападния германски град Мюлхайм, провинция Северен
Рейн-Вестфалия. Момчетата били разпитани от
полицията и предадени на родителите си. Те са отстранени временно
от училище.

ïðеñтúïниöи иçáÿãаõа

Трима непълнолетни
престъпници избягали
от затвора във Враца,
след което откраднали такси. Последвала
гонка с полицията. Те
успели да се качат на
покрива на поправителния дом във Враца, след което скочили
през оградата.
Тръгнали пеш през
града и откраднали таксиметров автомобил. С
него тримата потеглили към Плевен. На остър завой край село
Баница обаче шофьорът не се справил с

управлението и колата се обърнала. Тримата младежи успели
да се измъкнат и тръгнали пеш през нивите,
но били забелязани от
граждани, които подали сигнал.
След задействане на
охранителните власти
към затвора и полицията бегълците са заловени близо до Бяла
Слатина.
Единият от младежите трябвало да лежи
още 2 месеца, другият
10, а третият бил осъден за убийство.

Õóëèãàíè óíèùîæèõà äðúâ÷åòà заáðавиõа детенöе на Âитоøа
Хулигани са унищожили няколко млади дръвчета в самия център на София. Във видео, направено
по улица "Г. С. Раковски", се
вижда как са прекършени
10-ина дръвчета в близост
до Френската гимназия.
Подобни безобразни актове не трябва да бъдат толерирани от никого, алармират във групата "Спаси
София". Гражданите призовават кмета Йорданка
Фандъкова и столичната

полиция незабавно да установят извършителите
посредством струващото
милиони видеонаблюдение в центъра. "Очакваме
не само възстановяване на
щетата, но и публично порицание на извършителите. Ако искаме да живеем
в подреден и развит град,
цялото ни общество трябва да има нулева толерантност към всякакви вандалски прояви!", пишат граждани.
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2-годишно дете е било
оставено без надзор
на Витоша във време, в което за него
е трябвало да се
грижат служители на частна занималня,
които извели
възпитаниците на разходка.
Момиченцето е
намерено на люлка почти колабирало,
с тежко слънчево изгаря-

лоШа майка
оТиВа На съД
районната прокуратура в Благоевград е предала на съд майка на 55 г. по
обвинение за лошо отношение към собствените й деца. Предстои наказателното производство срещу обвиняемата, която с действията си създала опасност
за физическото, душевното и моралното развитие
на децата си, да продължи
в съда.
ТърсиХа изЧЕзНала
край ДрагомаН
Екипи на главна дирекция "Пожарната безопасност и защита на населението" и спасители от Планинската спасителна служба с
две кучета издирваха изчезнала жена край Драгоман. Жената, която е 50-годишна, се е изгубила в гориста местност край града.
ПоЖар изПЕПЕли
зЕмЕДЕлски Площи
Пожар изпепели земеделски площи край димитровградското село Ябълково. огънят е тръгнал от
нива, чийто собственик запалил разчистените треви. заради високите температури пожарът се разпространил и стигнал опасно близо до първите къщи
на селото. Тогава жители са
подали сигнал до телефон
112. Четири противопожрани екипа са овладели пламъците.
ПолоВиН гоДиНа
заТВор за куПуВаНЕ
На гласоВЕ
37-годишен мъж от Хасково ще лежи 6 месеца в
затвора за опит за купуване на гласове на последните избори за Европейски парламент. Наказанието бе одобрено от състав
на Хасковския районен съд,
след като подсъдимият марин ангелов се споразумя
с прокуратурата. Призналият се за виновен по обвинението ще трябва да плати и
глоба от 9000 лева. ангелов
предложил 15 лева на своя
позната, за да гласува за определена партия. сделката
обаче била осуетена.
грък гръмНа БългариН
Българин е бил убит от
възрастен грък в село Елефтерес край кавала, след като между двамата е възникнал спор. убийството е извършено пред свидетели.
извършителят се е срещнал
с жертвата в дома на общи
познати. Там двамата са се
скарали по незначителен
повод. Възрастният грък
взел ловна карабина и застрелял българина хладнокръвно, преди някой да успее да му попречи.

не. По разказ на свидетели то е стояло там около 2 часа. Служителка на занималнята
обяснила, че детето било инатливо и затова останало само под силното
слънце. Случаят
предизвика вълна от възмущение.
Сезирана е и Държавната агенция за за- Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
крила на детето.
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ÏÎлУÎсÒрÎÂ Н
ÁÐÅÒÀÍ
Бретан е област
в
Северозападна
Франция. Това е полуостров, разположен на 34 хил. кв.
км и с население от
4,5 млн. души. Живеещите там се наричат не французи, а бретонци. При това
положение
съвсем естествено
е те да
имат
и

корабостроенето. В
двореца „Добре“ се
намира голяма частна сбирка от произведения на
изкуството,
мебели и
гоблени. В

своя
столица. За такава от векоре
н
ве се борят градовете Нант и Рен.
граД НаНТ
е най-големият в
Бретан и се населява от 300 хил. жите- кварли. Разположен е на тал „Будесния бряг на река де“ може
Лоара, а срещу не- да се видят
го е град Резе. Има напълно запа11 жилищни райо- зени дървени къщи
на, като всеки от тях от Средновековиенаподобява отделен то. В град Нант е
исторически град. роден Жул Верн. До
През 18 в. е най-го- дома му е построен
лямото пристанище музей на чудесата и
на Франция. Тук се в него може да се
разтоварват робите видят много любоот френските афри- питни неща. Една от
кански колонии и за- атракциите е мехахарната тръстика от ничен слон. Той е
Гвинея. През 939 г. е висок 12 м. На
обявен за столица на него може
Бретан. Една от най- да се
внушителните сгради в него е катедралата „Св. Петър
и
Павел“.
Строена
е от

15
д о
18 в.
Кулите й се
извисяват на
290 м, а
вътрешната й височина е 37,5 м.
Пак по френско-бретанска
традиция една
от най-красивите
сгради е кметството,
което повече прилича на дворец, отколкото на административна постройка. Забележителен е
замъкът на херцозите на Бретан, който
сега е музей на историята на града и

т

нан

качат
52 пътници и да се разхождат из града.
А в околностите на
Нант е погребан Луи
дьо Фюнес в купеното от него приживе
имение. През 2003
г. градът е обявен
за най-зеления във
Франция и затова
много хора го предпочитат пред претъпканите курорти

на Лазурния бряг.
граД рЕН
по територия и население е по-малък
от Нант. Той се населява от около 200
хил. жители. Намира се почти в центъра на Бретан, при
сливането на реките
Ил и Вилен. Най-забележителната сграда в него е парламентът, който е
построен отново след
пожар
през

1994
г. Внушителната катедрала „Нотрдам ан Вилен“ е в стил
римски барок.
Органът в нея има
5400 тръби. Градът
е опожаряван няколко пъти и сериозно е
пострадал през Втората световна война. Но все пак много
неща от миналото са
запазени. Сред тях е
живописната зона Ла
Лис, в която има останки от римска крепост от III в. В града се намира третият по големина френски седмичен пазар, който се провежда всяка събота в халите.
В началото на
юли се провежда популярният
„Фестивал дьо
Томбе
дьо ла
Нюи“
с
без-

платни
улични забавления и тогава тук идват много хора от Франция
и други страни.
През 2012 г. Рен
е обявен за най-добрия град за живеене във Франция. Девизът на града е „Да
живеем умно“.
Сега Рен е главен
град на Бретан, но
Нант се надява, че
някога може отново да вземе първенството, както е било
в миналото.
йордан ВасилЕВ

11

Роден край

а този ден Българската православна църква
почита по стар стил
паметта на св. пророк
Илия - един от най-великите измежду старозаветните праведници, изобличител на
езичеството и предвестник на истинната
вяра в eдиния Бог. Самото име означава сила Господня.
Българите тачат
св. Илия като господар
на небесните природни стихии - градушката, гръмотевиците и
светкавиците. Вярва
се, че когато той препуска със своите коне по
небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората не го почитат, ако
не му заколят курбан,
светецът може да заключи небесната влага
и три години да не пусне
дъжд на земята. Затова на Илинден обикновено се коли голямо мъжко
животно - бик, вол или
овен. Селото се събира
на поляна под вековни
дъбови дървета и там
приготвят курбана.
Свещеникът извършва
водосвет и освещава го-

ОБиЧаи и ОБреди

Èëèíäåí
20 юли

збата. Със светена вода
той ръси наоколо, за да
няма суша през лятото.
Във всеки дом по традиция се коли най-старият петел.
Според народното
поверие на Илинден не
се работи, защото гръм
може да удари човека. Не
се ходи на плаж, защото морето взима жертва на този ден.
От този ден времето се обръща, почват
да духат есенните ветрове, излизат вълнения и мъртво течение.
Илинден идва с мъртва

хватка на морето, казват старите рибари.
Вярва се, че какъвто
човек влезе първи в дома, такава ще е и цялата идна година. В народния календар Илинден е най-големият летен празник по време
на жътва и вършитба.
На този ден празнуват
кожухари, самарджии
и фурнаджии, защото
пророкът е техен покровител.
имен ден отбелязват илия, илиана илко, илинка, Божко, Божана и др.

Ïëàêîâñêèÿò ìàíàñòèð àðõèòåêòóðíî áèæó

Плаковският манастир „Свети
пророк Илия“ е действащ български православен мъжки манастир,
част от Великотърновската епархия.
Основан е по време на Второто българско царство. Първоначално се е
намирал на няколко километра от
днешната обител, а на сегашното си
място е издигнат през втората половина на 13 век. При завладяването
на България от османските
нашественици е разрушен. През 1450 г.
е възстановен, а
през вековете
на владичеството неколкократно е опожаряван
и разграбван.
През 1835
г. в Плаковския
манастир е организирана Велчовата завера. Един от водачите е тогавашният игумен
на манастира отец Сергий. След потушаването на въстанието манастирът отново е разрушен.

Възстановяването на Плаковския
манастир започва
през 1845 г. Старата църква била съборена и на нейното място е построен сегашният манастирски храм.
Предполага се, че
тя е дело на Кольо
Фичето, който покъсно през 1856 г.
изгражда и жилищното крило с камбанарията.
Забележителен
паметник на архитектурата е църквата „Свети пророк
Илия“. Тя е изградена в атонски стил,
който е характерен за периода на Втората българска държава. Представлява продълговата, еднокорабна, просторна сграда с огромен конусообразен купол. Пластична раздвиженост
създава и фризът от декоративни арки, които опасват стените под главния корниз. Над входната врата неизвестен художник е
изрисувал „Възнесение на
пророк
Илия“.
Н
а
ктиторския
надпис
е отбеляз а н о
само, че
е по поръчка на габровския кожухарски еснаф от 1852 г. Автор на някои от
иконостасните икони и още няколко
малки икони е Захарий Зограф.
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За по-добър и справедлив живот ДЕКЛАРАЦИЯ
Областната организация на Нов
съюз на пенсионерите – В. Търново,
проведе своята отчетна конференция. От избраните 50 делегати присъстваха 46, с което решенията, насоките за бъдещата работа са легитимни. Гости на конференцията бяха
депутатите от Народното събрание
Весела Лечева от групата на БСП и
доцент Милен Михов от групата на
ВМРО, както и председателят и заместник-председателят на Нов съюз
на пенсионерите Петър Петров и Стефан Стефанов.
Отчетен доклад на областното ръководство изнесе председателка-

та на областната организация Радка Маркова. Тя посочи причините за
включването на областната организация в Нов съюз на пенсионерите. Нелегитимната председателка на
СП-2004 В. Николова изключва една
от най-големите и активни областна организация от редовете на СП2004. Това доведе до среща с общинските ръководства, на която се обсъди пътят, по който трябва да тръгне
областната организация. Така през
ноември 2018 г. бе взето решение за
включване в редовете на Нов съюз на
пенсионерите. Споделяме вижданията за мястото и дейността на една
пенсионерска организация в обществения живот. Очакваме активизиране дейността на съюза и предприемане на действия за отстояване и защита интересите на възрастните хора,
посочи Радка Маркова.
В доклада се открои богатата художественотворческа и спортно- туристическа дейност. Посочен бе поОт стр. 1
При съседите ни
държавата е благословила съществуването на единни пенсионерски организации, с които партнира
и чрез които реализира политиката си сред
нашето съсловие. Отношенията са регламентирани законодателно и всеки от нашите събратя си знае
мястото.
Срещата ни и съпътстващият я празник на самодейността бяха уважени от
премиера Зоран Заев,
министъра на труда и
социалната политика Мила Царовска, от
много зам.-министри,
бизнесмени, банкери.
- Могат ли да се
сравняват дейностите на нашите организации с тези на съседите ни?
- С болка ще споделя, че и при нас се
прави немалко, но с
неимоверни усилия
и много труд. Нашата
структурна разпокъсаност, вождизмът ни

ложителният опит на клубовете в Килифарево, Ресен, Самоводене за съвместна работа с училищата, детските
градини, младежките клубове. Проектът ,,Отвори очи” очерта необходимостта за продължаване работата с Европа-Директ за националните
добродетели на младите поколения.
Като добър опит в сферата на социалната дейност бе посочена община
Стражица, където съвместно с БЧК се
подпомагат нуждаещите се възрастни хора. Проблемите на пенсионерите са много, но не могат да се решат
от низовите организации. Вярваме,
че ръководството на Нов съюз на

пенсионерите ще разгърне активна, настъпателна дейност за решаването им.
В изказванията си делегатите изложиха вижданията си за социалната защита, здравеопазването, преизчисляването на пенсиите и политиката за изравняването със съседните държави.
Депутатите В. Лечева и доцент Милен Михов посочиха вижданията на
своите групи и работата им в Народното събрание за подобряване живота на хората от третата възраст.
Приетите насоки поставиха жалоните по пътя за бъдещето, по които трябва да пренесем богатите традиции, натрупания от организацията
опит за решаване на наболелите въпроси. Това е залогът за привличане
в редовете на съюза на млади пенсионери. Така чрез приемствеността
между поколенията ще градим успеха на организацията.
Георги Евтимов, Самоводене

и упойващото ни преклонение пред самите
нас ни пречат да правим на ниво онова, което е нужно за пенсионерите.
Тази наша разнолика
раздробеност ни е превърнала в лесна плячка за управляващите.
Блуждаем в ежедневието, лутаме се
пред избори, излизаме на протести с предопределена гражданска и политическа импотентност. Докога?
- Наистина, докога?
- Моментът е назрял!
В страната пенсионерските организации искат промяна. На тях им
е нужно компетентно,
будно, динамично, целеустремено централно ръководство, което
да формулира, прокарва и отстоява политика във всеобщ наш интерес. Боричканията за
председателското място обезсилиха и обезкръвиха съюза. Ние от
близо 100 хил. членове
вече сме под 30 000! Положението е тревожно!

Относно преизчисляване на пенсиите в Република България,
приета от общинската конференция
на Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004 Шумен”
До
Президента на Република България Румен Радев,
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, председателя на парламентарната Комисия по социална политика Хасан Адемов,
председателя на Министерския съвет Бойко Борисов,
омбудсмана на Република България Мая Манолова,
министъра на финансите Владислав Горанов,
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков,
народните представители от Шуменска област Нигяр Джафер, Димитър Александров, Емил Димитров, Иван Иванов, Румен Генов, Хамид
Хамид, областния управител на област Шумен проф.д-р Стефан Желев

Уважаеми дами и господа!
Чуйте ни най-после!
Десетки пъти вече ние, пенсионерите от Шуменската община и много
други пенсионерски организации, отправяхме искане да се преизчислят всички пенсии в републиката в съответствие със законодателството у нас по
средния осигурителен доход от 2016 година.
Такова официално предложение в Народното събрание внесе и парламентарната група „БСП за България”.
Всуе! Глас в пустиня!
Министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на труда
и социалната политика Бисер Петков упорито отказват – не да решат,
отказват да обсъдят това справедливо искане и да го внесат в Народното
събрание. Ние искаме справедливост за пенсионерите, искаме доходи, които да ни осигурят достоен живот, какъвто заслужаваме! Това е същински
геноцид на възрастните хора!
Индексирането на пенсиите ще увеличи и вътрешното потребление, тъй
като пенсионерите разходват за жизнените си нужди всички свои доходи.
Дадените им средства ще се върнат отново в икономиката на страната.
Крайно време е да се сложи край на задълбочаващата се несправедливост
при решаване на жизненоважните проблеми на възрастните хора, свързани
с грижите за здравето, бита и духовните потребности.
Настояваме да се промени практиката за унизителните, подборно давани коледни и великденски надбавки. Вместо тримесечно увеличение на министерските и депутатски заплати, вместо два или три милиарда лева,
дарени накуп на „бедните” Съединени щати - да се осигури сносен живот за
трудовия български народ!
Настояваме критерий за социалното подпомагане да бъде общият семеен доход (с включени в него всички доходи на семейството – пенсии, наеми,
заработка, втора пенсия и др.), а не само индивидуалната минимална пенсия, което създава несправедливост.
Уважаеми дами и господа,
Решете най-после: жизненият стандарт на пенсионерите в България да
се доближи до средното европейско равнище!
Декларацията е единодушно приета с аплодисменти от конференцията.
Шумен, 3 юли 2019 г.

Нужна е спешна, всеобща загриженост, а не
междуличностна агресивност и нетърпимост.
- Говори се, че са ви
изключили от съюза?
- Отново проява на
безпрецедентна некомпетентност, на емоционална и психическа неуравновесеност на се-

висококвалифицирани
личности, с които сме
поели обществена отговорност да помогнем
с дейността си на пенсионерското съсловие.
- И сега какъв е изходът от това положение?
- Изходът е един - да
спрем зловредните, на-

га изживяващата се като председател.
Първо, всеизвестно
е, че повече от две години решенията на ІV конгрес не са преодолели
съдебните изисквания.
Уставът и избраното
ръководство са нелегитимни, те не са инструмент за управление, отсъстват от гражданското ни общество.
Второ, столичната ни
организация е юридически съществуващ субект. От него аз мога да
бъда изключен единствено от страна на учредителите, но повечето от тях са разумни,

лудничави действия на
прочистване на съюза.
Скоро правещата го
ще остане сама със себе си. Да създадем инициативен съвет от добронамерени, обществено признати, загрижени за съдбините ни
съмишленици. Да подготвим програмни документи и след активното им обсъждане, не
без ваше съдействие, да
отидем към V извънреден конгрес, който да
реанимира и да обедини структурите в страната, които са се обявили за пенсионерски.
Дотогава да съхраним и

да попълним редиците
си със свежи сили.
-  И з в ъ н р е д н и я т
конгрес ще препотвърди ли структурата на СП-2004?
- Най-доброто от
традициите, от съдържанието на дейността,
от актива трябва да се
опази. Много от организациите в периода на отчуждение от центъра
се самообособиха, станаха юридически самостоятелни. Аз подкрепям тези
процеси и ги считам
за полезни, осигуряващи териториална адаптивност на структурите. Обединяването ни в
името на по-висши цели е юридически възможно при изричното
съхраняване на самостоятелността, ако щете,
на свободата на местните структури. Длъжни сме да привлечем и
други обществени сили, които да действат
съвместно с нас и във
взаимен интерес за повишаване на обществената ни мощ и влияние.

Тревога за СП-2004

Допуснахме дълго
време да ни люшкат
наляво-надясно. Успяха да приспят съзнанието ни. Спряхме да
мислим, да се съпротивляваме, приемаме
скудоумно собствения си материален и
духовен крах.
Време е за събуждане, време е неистово да изкрещим:
„Върнете ни България”! Време е със събрани сили да си я
отвоюваме и докато
сме жизнеспособни,
отново да я превърнем в благодатна земя за нас, за децата и
внуците ни!
Призовавам пенсионерските организации до V извънреден Конгрес да спрат
да плащат членския си
внос към централата!
Той постъпва в лични
сметки и се харчи безконтролно.
Въпросите зададе
Маргарита
Лозанова
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18 юли - 182 години от рождението на Васил Левски

Пример за поколенията
Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби или
просто Левски – едни
от многото имена, с които е известен Апостолът на свободата. Левски е основна фигура
в българското освободително движение.
Организира Вътрешната революционна
организация (ВРО) и
Българския революционен централен комитет (БРЦК). Идеологията му вдъхновява
много българи. Днес
той е национален герой. През 2007 г. оглави класацията „Великите българи” на БНТ.
Левски е роден на 18
юли 1837 г. в Карлово.
Родителите му - Иван
Кунчев Иванов и Гина
Караиванова, имат още
четири деца. Васил учи
във взаимното училище
в Карлово, но прекъсва
през 1851 г., когато умира баща му. Той заедно с братята си Христо
и Петър е принуден да
се грижи за семейството си. Става послушник
при вуйчо си Василий.
На 7 декември 1858 г.

приема монашеството
и името Игнатий в сопотския манастир „Св.
Спас“. Монашеството обаче не допада на
будната и непокорна
същност на Апостола.
Страстен патриот и националист, той избира
съдбата на бунтовник.
На 3 март 1862 г. заминава за Сърбия и взема
участие в Първата българска легия на Раковски в Белград. Качествата му не остават незабелязани. Прозвището
си получава благодарение на „лъвския” скок
по време на военна тренировка. След Сърбия
Левски заминава в Румъния, където опознава българската емиграция. През 1864 г. захвърля окончателно расото по време на честванията на Великден в
Сопот. Работи за кратко
като учител, след което
изцяло се посвещава на
мисията да спаси народа си от турските поробители.
През 1867 г. е посочен от Раковски да вземе участие в четата на
Панайот Хитов. Четни-

чеството обаче разкри- напразни блянове – яс- ната организация. През
ва пред Дякона своите но съзнава, че в центъ- 1869 г. заедно с Любен Канедостатъци и в писмо ра на Османската импе- равелов създава Българдо Панайот Хитов той из- рия, България трябва да ския революционен ценрича крилатрален кота си фраза:
митет. Ру„Ако печемънската
ля, печеля
емиграза цял нация, марод – ако
кар и плагубя, губя
менна, все
само себе
още върси”, чрез коло подято разкрикрепя четва намереническия
нията си да
принцип.
поведе наЛевски не
рода само
успява да
след усиги убеди
лена предда прие
варителна
мат идеподготовка
ята му за
за бунт.
центраПървилизирана
ят комитет
съпротиот ВРО е
ва. Връоснован в
щайки се
Плевен. По
в Бългавреме на
рия, пропървата му
дължава
обиколка
изгражиз странадането
Васил Левски като участник във Втората българска
та комитена
тайлегия в Белград (1867 г.) с брат си Христо
ти се създани комии
Христо
Иванов
Големия
ват и в Лотети. ВРО
веч, Троян, Карлово, Ка- постъпи изключително се разраства, а за нейна
лофер, Казанлък, Плов- отговорно при сформи- столица е обявен Ловеч.
див. Апостола не гради рането на революцион- Постепенно се набират

Незавидната съдба на
семейството на Апостола

В

Гина Кунчева с най-големия си внук
Начо Андреев Начев, около 1876 г.

асил е второто
дете в семейството на Гина и Иван
Кунчеви.
Той има още две сестри и двама братя. Първородната е Яна (18351913), след Васил се
раждат Христо (около
1839/1840-1870), Петър
(около 1840-1881 г.) и
Марийка (около 18471851), която умира едва
4-годишна в годината,
в която почива от мозъчен кръвоизлив бащата Иван. След смърт
та на мъжа си майката Гина е принудена
да полага много труд,
за да изхранва челядта
си. Преде и тъче чужда
стока. Помагат и тримата братя.
След разпускане на
Втората белградска легия по време на първата
обиколка турските власти попадат на следите

му и на 29 юни 1869 г.
претърсват дома в Карлово. През това време
Гина Кунчева е на гости
при Иван Фурнаджиев,
съпруг на най-малката
й сестра Мария. Там тя
е открита от заптиетата
и подложена на мъчения и изтезания, за да
издаде сина си. Коравата българка издържа на
страданията и не продумва нито дума. Спускат я с кофа в кладенеца на Фурнаджиев завързана, заплашват я,
че ще отрежат въжето, ако не издаде сина
си Васил. Накрая, след
като не постигат желания резултат, я затварят за една нощ в дома
на поп Христо Марков.
В същата вечер Левски
посещава майка си, успокоява я, дава й кураж
и заминава за Калофер.
След като децата от-

растват, всеки тръгва по
своя път. Гина Кунчева
остава сама в Карлово и
взема при себе си внучката София. След време дъщерята Яна прибира майка си при себе си. Останала празна
без стопанин, къщата
на Кунчеви започва да
се руши. Малко преди
да бъде заловен, Васил
Левски се среща за последен път с майка си
на 5 декември 1872 г. и
на другия ден тръгва за
Троян и Ловеч.
Гина Кунчева посреща страшната вест за залавянето на сина си на
Йордановден (Богоявление) твърдо, с видимо
спокойствие. Доста късно научава за обесването му. Когато й съобщават, че синът й е обесен,
тя гордо казва: „Не, никакво жито няма да варя. Васил никога няма да
умре.”
Злощастната вест научава от архимандрит
Константин Попов, станал по-късно Врачански
митрополит. Тя му предава кичур от косата на
Левски с молба да извърши погребално опело, както се изисква за
погребението на дякон.
Изпадналата в бедност, злощастната майка на Апостола напуска
земния си път на 27 януари 1878 г. По сведение
на нейните близки по-

средства и оръжия, а
организацията приема нови членове.
Левски е заловен
при Къкринското ханче от турската полиция.
Отведен е в София, където го очаква неравен
процес. Заради раните
си Апостолът не може
дълго да бъде идентифициран. Викат се свидетели, които в отказа
си да признаят, биват
наказвани. Не можейки да понесе тази несправедливост, Левски
се признава за виновен
заявявайки, че единствената му цел е била
да помогне на Родината си с честни средства.
Присъдата е изпълнена на 19 февруари 1873
г. в околностите на София. Отива си борбена
и възвишена личност,
ражда се най-великият
ни национален герой,
светецът на българското освободително движение.
Днес името на Апостола произнасяме с
благоговение и признателност. Мащабното му революционно
дело остава в историята като безсмъртен
пример за поколенията.

ден с чужди паспорти. Пристига в Цариград и оттам в Русия
– Одеса, където постъпва в руската армия. При обявяването на Руско-турската
освободителна война напуска армията и
от Кишинев пристига
в Плоещ, където през
април 1877 г. се записва в Първа опълченска дружина. Взема
участие в Шипченските боеве и се отличава с храброст. Ранен
е тежко в десния крак
и се лекува в Търново
и в Харков, Украйна.
Уволнява се по болест
и остава инвалид.
Петър пристига в
Карлово на 22 февруари 1878 г., когато
майка му вече е погребана. Заварва дома си полуразрушен.
Здравословното му
състояние се влошава. Няма работа. Подслонява го един турчин. Налага се да се
жалва до правителството в София.
Пише прочувствени писма до Найден
Геров със зов за помощ. След около 2
месеца от завръщането му управата го
настанява в една изоставена къща и е назначен за стражар.
Година по-късно се
премества да живее
при сестра си Яна и
през есента на 1879 г.
умира от туберкулоза - сломен, самотен
и беден.

следните й думи са: „Де- та и на най-малкия брат
цата, децата…” Споме- Петър, който е със 7 гонавала своите внучки, дини по-млад от Васил
дъщерите на Яна, кои- Левски и много прилито три месеца преди то- ча на Апостола. Даже
ва са избягали от Кар- обича да се подписва
лово във Велико Тър- като Петър Левски. Той
ново заради турските следва пътя на своите
зверства. Синовете ос- по-големи братя Васил
тават без потомство. и Христо. Буен и непоПогребана е в двора на корен, едва 19-годишен
църквата „Св. Николай” се заклева да убие оня,
в присъствието само на който е предал брат му
няколко дуВасил.
ши и потъва
Когато
в забрава.
около 20-гоНай-голядишната му
мото от девъзраст е
цата на сепотърсен
мейство
от властите,
Кунчеви
за да изпла– Яна, се
ти военния
омъжва 15данък (бегодишна за
дел), вмесзаможния
то да служи
търговец
в армията,
той избягАндрей НаСестрата Яна
ва в Пловчев, прехвърлил 30 години. От див, оттам в Цариград и
9-те й деца оживяват са- Влашко. Във Влашко помо 5. Яна и Андрей имат пада в средата на хъшовете. Включва се в чеобщо 55 наследници.
По-малкият брат на тата на Хр. Ботев. След
Апостола, Христо след сраженията и смъртта
побой до смърт с тур- на войводата заедно с
ско заптие в кръчма- хаджи Костадин Димита на вуйчо си напуска тров успява да се спаКарлово и става шивач си. Пристигат отчаяни
в Пловдив, след което в София, където се укемигрира при брат си риват в къщите на роВасил в Румъния. Уми- долюбиви и будни бълра от туберкулоза в Бу- гари. След амнистията
курещ на 9 април 1870 г., на султана и със съедва достигнал до 30-го- действието на Найден
Геров Петър е снабдишна възраст.
Нерадостна е съдбаСтраницата подготви Цветан Илиев
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Домашен

алшифицирането на храни е
много печеливш
бизнес. Общият размер на фалшифицираните стоки на днешния пазар се оценява
на над 653 млрд. долара годишно само в
САЩ. Дори и най-обикновената храна може
да бъде фалшифицирана. В повечето случаи
е лесно да разпознаем
фалшивата храна, затова днес ще ви разкажем именно за това.
граХ
Зеленият грах не е
толкова прост, колкото
изглежда - често се фалшифицира. Фалшивият
грах е комбинация от
соя, снежен грах, оцветители и натриев метабисулфит. Натриевият
метабисулфит е забранен в много страни поради високия риск от
развитие на рак и проблеми с метаболизма.
Купувайте зелен грах
от производители, кои-
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ФАЛШИВИТе ХРАНИ - как да ги познаем

то познавате, посочващи района на производство. Ако цветът е твърде зелен, за да е реален,
това означава, че в продукта има някакъв оцветител.
ЯБълки
Изненадващо дори
ябълките могат да бъдат фалшиви. Е, самите ябълки са реални, но
добавките, инжектирани в тях, могат да бъдат
опасни. Те се отглеждат
с химикали и изглеждат
много добре, за да са
истински. Също така са
намазани с восък, за да
се удължи срокът им на
годност. Ябълките, които изглеждат прекалено
лъскави, твърде зелени
и твърде кръгли, най-вероятно са фалшиви.
каНЕла
Това, което сте смятали за канела, всъщност
е касия. Касията е евтина алтернатива на прочутата подправка, коя-

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ
ПРИ ВАРИКОЗНИ РАНИ

Πpи вapиĸoзни paни мoжe дa oпитaтe няĸoлĸo
peцeпти oт нapoднaтa мeдицинa, ĸoитo ca мнoгo
eфиĸacни.
Пoлeзнo е нaпpимep бoлнитe мecтa дa ce нaлaгaт
c нacтъpгaни нa cитнo мopĸoви.
Дpyгa peцeптa пpи вapиĸoзни вeни e дa взeмeтe
шeпa cчyĸaни пресни лиcтa oт пeлин и дa ги смесите с ĸoфичĸa ĸиceлo мляĸo. Смecта ce paзcтилa нa
мapля или чиcт пaмyчeн пapцaл и ce налага нa paните. Oтгope ĸpaĸaтa ce yвивaт c нaйлoн и ce дъpжaт
пoлoвин чac нa виcoĸo.
Taзи peцeптa ce изпълнявa двa пъти днeвнo
чeтиpи дни пopeд. Cлeд тoвa ce пoчивa eднa ceдмицa и oтнoвo ce пoвтapя.
Ефeĸтивнa cpeщy вapиĸoзни paни e cмec oт
зexтин и нacтъpгaн вocъĸ. Paзбъpĸвa ce дoбpe и
c тaзи ĸaшичĸa ce мaжaт бoлнитe мecтa, пoĸpивaт
ce c xapтия и вълнeн пapцaл и тaĸa ce cпи пpeз нoщтa. Πoчивa ce тpи дни и пpoцeдypaтa ce пoвтapя.

ПРИ ТРОФИЧНИ ЯЗВИ

Смесват се 4 с. л. жълт кантарион, 3 с. л. лайка и
3 с. л. полски хвощ. Две с. л. от тази смес се заливат с преварена вода и се варят 15 мин. Оставя се
да изстине и се прецежда. Добавя се мед и 3 пъти
дневно се пие по четвърт чаша 30 мин. преди ядене. Отварата може да се ползва и външно.

ПРИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ С ЯЗВИ

Смесват се по 100 г коприва, градински чай и черен оман с по 75 г невен и змийско мляко. Три с. л.
от тази билкова смес се поставят в термос и се заливат с 3 ч. ч. вряла вода. На сутринта се прецежда.
Пие се по 150 мл 4 пъти на ден 30 мин. преди храна.

то се продава навсякъде
като канела. Тя има различна миризма, а найважното е, че е опасна
за здравето (ароматната
касия може да причини
мигрена). За да се про-

расте само в Шри Ланка
и Западна Индия. Истинската канела има надпис Cinnamomum verum
върху опаковката, а касията - Cinnamomum
aromaticum. Истинска-

извежда истинска канела, е необходимо да се
използва кората, която

та канела много лесно
се чупи, тя е лека и прилича на пергамент. Ка-

рушава абсорбцията на
мазнини, витамини, желязо и калций.
Избягвайте замразени храни и шунки. Лесно
се познава дали вътре
има лепило по парченцата, които се виждат.
ПуШЕНи ХраНи
Естественото опушване е дълъг и труден
процес, затова много
производители използват така наречения течен дим. Опушените
храни не са полезни за
здравето и в никакъв
случай не трябва да ги
консумирате по-често
от няколко пъти месечно. Няма доказателство,
че течният дим е опасен
за здравето, но ако приемате твърде много от
него, може да получите хранително отравяне. Пушено месо и риба трябва да бъдат сухи и не много ярки, без
никакви тъмни или светли петна.

Морската сол лекува
Естествената морска
сол е най-полезна за
човека. Нейният състав
е най-близък до кръвната плазма. Морската сол съдържа всички необходими химически елементи (64 на
брой).
Всички минерали са
ценни за нашия организъм. Те регулират
снабдяването на клетките с хранителни вещества и тяхното пречистване, формират
клетъчните мембрани,
подобряват предаването на нервните импулси, помагат на кръвта да се съсирва, успокояват нервната система, регулират хормоналния обмен. Неслучайно французи, шведи, немци, норвежци,
холандци използват само морска сол, а ние,
българите, приготвяме
с нея единствено кисело зеле
 Промивка на носа. При хрема и всички видове синузит, как-

то и при начални симптоми на настинка (сухота и дращене в носа
и носоглътката), промивайте носа си с разтвор на морска сол с
концентрация 1 чаена
лъжичка на
чаша вода.
Процедурата може
да се направи, когато и двата синуса
са свободни. Вземете спринцовка или
чайниче с
тесен улей,
запушете
едната ноздра и налейте течността във втората. Главата трябва да
бъде леко наклонена.
Ако направите всичко както трябва, водата попада в носоглътката и започва да тече
от втората ноздра.
 гаргара за гърлото. Подсолена вода
се използва за гаргара

Äà ïðåìàõíåì ìèðèçìàòà îò îáóâêèòå
Ако установите, че обувките ви са започнали да
понамирисват в
края на дългия летен
ден, този
страхотен трик
ще
ви
помогне
да разрешите проблема.
Блогърката Линси Куин
препоръчва използването на пакетчета чай. Тя

сията е много твърда и
яркокафява.
лЕПило за мЕсо
Повечето производители не обичат да се
отървават от отпадъците, защото колкото повече отпадъци имат,
толкова повече пари
губят. Ето защо химиците са изобретили трансглутаминаза
- или лепило за месо.
То се използва за залепване на стотици
парчета месо, за да
се получи нещо, което прилича на красива пържола. Но трансглутаминазата не е
безвредна.
Въпреки че е органичен компонент, използването на прекалено много количество може да предизвика алергична
реакция, храносмилателни разстройства и
целиакия - автоимунно
заболяване, което на-

казва, че всички чаени пакетчета вършат работа, но
плодовите са
най-добрата идея,
защото имат
н а й силен
а р о м а т .
Просто
поставете няколко
пакетчета чай
в обувките и ги оставете да поемат влагата и

миризмата. За да се преборите
с неприятните миризми, причинени от топлината и бактериите,
оставете обувките така през нощта на топло и сухо място. Колкото по-дълго държите чаените пакетчета в тях, толкова подобре.
Всички видове чай вършат работа, дори ментовите и билковите. Чайните пакетчета са силно абсорбиращи и ще извлекат
влагата и миризмата от обувките. "Впоследствие можете да използвате чая за наторяване на
стайните растения", допълва
специалистката.

при настинка - болки,
възпаление, затруднено преглъщане. Вземете две чаши топла преварена вода, прибавете 2 супени лъжици ситна морска сол и хубаво

сете с душ-гел и с масажиращи движения
втривайте във влажното тяло. Може да добавите масло от здравец
или грейпфрут. Изплакнете с топла вода, след

разбъркайте. С големи
глътки правете гаргара
на гърлото и после изплюйте разтвора.
 срещу токсините. Морската сол перфектно отпуска мускулите и успокоява нервната система. Вземете
500 г едра морска сол,
добавете я в затоплена
до температурата на тялото вана и стойте в нея
в течение на 15-20 минути. Може да добавите
няколко капки успокояващи етерични масла
- лавандула, маточина,
лайка, жасмин. По време на процедурата минералите активно проникват в кожата, възстановявайки водното,
белтъчното, витаминното и минералното
равновесие в организма. Освен това освобождават токсините от
човешкия организъм
на ниво потни и мастни жлези. Обикновено
се правят 10-12 процедури през ден.
срещу целулита.
Ситна морска сол сме-

това облечете топъл халат и се завийте в леглото.
 за кожата и ставите. Вани с едра морска сол се назначават
при лечение на кожни заболявания - псориазис, витилиго, различни видове диатеза,
невродермит, екзема и
др. Освен това те могат
да се използват за лечение на заболявания на
ставите, ревматизъм,
остеохондроза.
 като добавка в
храната. Често чуваме, че солта повишава
кръвното налягане и
като цяло е вредна. Става дума за готварската
сол. С морската сол нещата са различни - тя
подобрява функцията
на щитовидната жлеза,
активира храносмилателните ензими, нормализира кръвното налягане, регулира водния
баланс, укрепва имунната система. Ето защо
причините да заменим
готварската сол с морска са много.
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ÃÐÈÆÀ ÇÀ Î×ÈÒÅ

Проф. д-р Б. ангелов,
мвр болница, софия, завеждащ
Офталмологично отделение
„Нормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за всеки индивид. Но с възрастта
в окото настъпват различни промени и

„Лутеин

заболявания. От очната патология такива са макулната дегенерация, свързана с
възрастта (МСВД), катарактата (вътрешно перде), някои от периферните дегенерации на ретината, глаукомата и др.
При МДСВ се наблюдават дегенеративни изменения в зоната на макулата.
Еволюцията е бавна. Пациентите се оплакват от намаляване на централното
зрение, като това става бавно и не им
прави впечатление, докато зрителната острота не спадне значително. Рискови фактори за развитието на МДСВ:
възраст над 65 г, женски пол, артериална хипертония и други заболявания на
сърдечносъдовата система, тютюнопушене. Катарактата е заболяване, характеризиращо се с нарушаване на прозрачността на лещата, което води до
намаляване на зрението. Катарактата е
водеща причина за слепота в световен
мащаб. Честотата й е най-висока след
50-55 г. възраст.“

Комплекс Плюс“

е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!

фармацевт мария Пандева

Съдържанието на лутеин, зеаксантин и черна боровинка допринася за
нормална зрителна функция и острота, намалява риска от катаракта и мария Пандева, маг.-фармацевт,
защитава от оксидативен стрес. Сааптека "ProLife", Петрич
мо 1 капсула на ден в прожължение на
растни пациенти, за да запазят
три месеца.
Препоръчвам „лутеин комплекс здравето на очите си и да подоплюс“ както на млади, така и на въз- брят качеството на зрението си.
вЗемете
ОПакОвкаПОдарък към всяка
лУтеин кОм
мОкри кърП
Плекс —
иЧки За ОЧи
ла.
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канабицепс е изцяло натурална хранителна добавка с терапевтично и профилактично въздействие върху човешкия организъм. Благодарение на специфичния си състав с концентриран извлек
от канабис тази хранителна добавка спомага в борбата с онкологичните заболявания и тяхната превенция. Създаден е
като съпътстващ терапевтичен продукт
на установените конвенционални онкологични лечения и терапии – химиотерапия и лъчетерапия. канабицепс подпомага детоксикацията на организма и работи за подсилването на имунната система в тези стресови и изтощаващи за
организма моменти.
Вложеният в състава непсихотропен
канабиноид - канабигерол (КБГ), притежава мощни антиракови свойства
на дебелото черво и инхибира раковия туморен растеж според данни, публикувани през септември в списание
Carcinogenesis. Екип от италиански изследователи в Университета в Неапол
оценява ефектите на КБГ срещу туморогенезата в дебелото черво. Изследователите съобщават, че съединението
насърчава апоптоза (смърт на раковите
клетки) и намалява растежа на раковите клетки на дебелото черво. Дозиране с
КБГ също инхибира колоректален туморен растеж при животните. Авторите заключават: „КБГ възпрепятства развитието на рака на дебелото черво ин виво и
селективно инхибира растежа на ракови
клетки на дебелото черво.“
канабицепс има имуностимулиращо,
имуномодулаторно, антиоксидантно, антивирусно, антимикробно и противотуморно действие, подпомагайки скоростното възстановяване на имунната система. канабицепс подпомага бързата и
ефективна детоксикация на организма,
блокиран от огромното количество токсини вследствие на химиотерапията и
лъчетерапията.
Конвенционално лечение
и Канабицепс
На този етап от развитието на модерната медицина най-доброто лечение на
онкологичните заболявания е конвенционалното. То се свежда до хирургично,
трансплантация на стволови клетки, хормонална терапия, таргетна терапия, имунотерапия, лъчетерапия, химиотерапия.
Всяко лечение се прилага
в зависимост от вида и спецификата на онкологичното заболяване. Като найприложими и най-разпространени на този етап
се считат лъчетерапията
и химиотерапията, като
ефективността им зависи
от редица фактори. Неоспоримо е тяхното въздействие върху раковите клетки и ефектът върху
заболяването. Но те носят
със себе си и много негативи за организма, които
е жизненоважно да бъдат
преодолени максимално
бързо и ефективно.
канабицепс е създаден
да работи в няколко посоки и ус-

пешно да се справя с породените от лъче- и химиотерапията негативи за организма. канабицепс ефективно стимулира основната функция на черния дроб да
детоксикира организма, изчиствайки го
от натрупаните токсини вследствие на
лъче- и химиотерапията. Другата основна функция на канабицепс е ефективното възстановяване на имунната система,
унищожена вследствие на лъче- и химиотерапията. канабицепс подпомага организма, възстановявайки нормалните му
защитни функции и давайки възможност
да продължи борбата най-ефективно.
растението Cannabis произвежда
421 специфични химически съединения, включително 80 вещества наречени фитоканабиноиди, които не са
открити в нито едно друго растение.
Ето още заболявания, при които са поведени изследвания за лечение с канабис и са постигнати лечебни резултати:
алергия, алкохолизъм, анорексия, артрит, астма, аутизъм, болест на Алцхаймер, болест на Крон, главоболие, деменция, диабет, епилепсия и пристъпи, инсулт, левкемия, мигрена, множествена
склероза, невропатични болки, обсесивно-компулсивно разстройство, остеопороза, паркинсон, псориазис, рак на белия дроб, рак на гърдата, рак на кожата,
рак на мозъка, рак на простатата, синузит, сърдечен удар, сърдечно-съдови заболявания, хронични болки, церебрална парализа, чернодробни заболявания,
шизофрения и др.
състав:
Екстракт коноп семе (канабис сатива)
20 мг (на база дневна доза)
Екстракт розмарин 180 мг (на база
препоръчителна дневна доза)
Прием:
20 капки 2 пъти на ден, разтворени в
50 мл вода или сок
Една опаковка е достатъчна за прием от около 40-45 дни
Препоръчително е канабицепс да бъде приеман между 3 и 6 месеца, за да се
натрупа в организма и да даде максимални резултати.

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

Продукта можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на
интернет страницата: https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.

ЦЕНа:

за контакти: Вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

1 бр. х 89 лв. + Безплатна доставка /общо: 89 лв./
2 бр. х 85 лв. + Безплатна доставка /общо: 170 лв./
3 бр. х 79 лв. + Безплатна доставка /общо: 237 лв./
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лекове при астма

Смесват се 100 г чесън
и хрян и се смачкват до рядка каша, 150 г краве масло и
600 г мед. Подгрява се сместа
във водна баня и се съхранява в хладилника. Приема се
по една лъжица 60 мин. преди ядене в продължение на
2 месеца.
В шише от 700 мл се сипва мед от бебешко бурканче,
пакетче смлян черен пипер
и се долива с ракия до напълването му. Пие се 3-4 пъти
дневно по 1 с. л., като преди
употреба шишето се разклаща. След това лечение астмата напълно изчезва.

1 с. л. с листа от живовляк се заливат с една чаена
чаша кипяща вода. Запарват
се 15 мин. и течността се прецежда. Пие се по 1 лъжица 4
пъти дневно преди хранене.
Нарежете и смесете агримония 25 г и 15 г гръцка
коприва. Изсипете ги в един
литър вода и ги кипнате, след

което сместа престоява захлупена 3 часа. Приема се половин чаша 5-6 пъти дневно.
Тази рецепта се прилага
освен при бронхиална астма още при кашлица, ревматизъм и простуда. След две
седмици започва да преминава.
Лимоновият сок от 1 кг
лимони се смесва с 300 мл
зехтин и с 2,5 г твърд камфор.
Сместа се съхранява в тъмна
бутилка и преди употреба се
разклаща. От течността се пие
25 мл 3 пъти на ден 30 мин.
преди ядене. Ако астмата е
хронична, един път седмично се правят вендузи
по едно и също бреме
и болният трябва да се
пази от простуда.
В алуминиево канче с 300 мл вода се сипват 2 лъжици мед, 3
средно големи глави
лук, обелени и цепнати на кръст. Сместа ври
на бавен огън, докато
водата остане наполовина. Прецежда се и се
изпива цялото количество, охладено 90 мин.
преди ядене. На следващия ден се почива и
така през ден докато
дните за почивка станат 10. Ако се наложи,
след 10 дена пак се пие.
Изпичат се като кафе шепа зърна от бакла. Смилат се
и 6 с. л. се разбъркват с 500
г мед. От сместа се приема
три пъти дневно по една чаена лъжичка 30 мин. преди
ядене.
Лечението продължава до
пълно излекуване.

АНГЛИЙСКИ ОТОЛОГ И УЧЕН ОТПРАВЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
КЪМ ЛИДЕРИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЛУХОВИ АПАРАТИ

ОТОЛОГА МАЙКЪЛ БАРЕТ РАЗРАБОТИ БИОАКТИВНА КАПСУЛА, КОЯТО 10 ПЪТИ ПОДОБРЯВА ОСТРОТАТА НА СЛУХА,
АКТИВИРА РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА КОСЪМЧЕВИТЕ РЕЦЕПТОРИ И ВЪЗВРЪЩА ЧУВАЕМОСТТА НА ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР ОТ
ЗВУЦИ, КАКТО ШЕПОТ ТАКА И ВИСОКИ ТОНОВЕ.
Понеже
технологията
организма
да реши тези

На тазгодишен медицински
конгрес в Кеймбридж бяха
засегнати
проблемите
с
недочуването и шумът в
ушите.
От
медицинския
доклад на отолога Майкъл
Барет се разбира, че след
дългогодишни проучвания и
изследвания е патентован
биоактивна
формула
за
възстановяване на слуховата
способност.
Благодарение
на формулата предоставя
възможността
на
пациентите да се премахне
шумът и пищенето в ушите
на 90%, подобрява чуването
на високите тонове на
95%, премахва чувството
на запушен ушен канал и
подобрява
комфорта
на
чуване на 100%.
“Невероятно, но преди 45
години, когато
започнах
кариерата
си не бих
повярвал на
това, че с
тази формула
ще се възстановят рецепторите
и слуха на пациентите ми.
Благодарение на опита ми
натрупан през годините ми

даде възможност да вникна
в същността на проблема с
недочуването, шума в ушите
и загубата слух. Също сме
доказали,
че
съвременните
слухови апарати и усилватели
на слуха не са надеждни, а
хората
дават
безмислено
хиляди левове. Със замисъл и
желание да помогна на милиони
недочуващи се обърнах към
помощта на нано-технологията,
която въздейства на молекулярно
ниво. Няма значение от колко
време имате понижен слух или
шум в ушите това може да се
промени и да си възвърнате
нормалния слух и комфорт Ви” уверено споделя откривателя на
формулата.
Проф.
Барет
споделя:
„Показвайки
резултатите
от терапията на водещите
специалисти “уши нос гърло”,
всички те бяха шокирани”.
“Не можехме да повярваме,
че без ползване на слухови
апарати може да се постигне
подобен ефект.” - споделят
отолози от България.
Само
качествен
продукт
съставен от чисти натурални
съставки може да даде бързи и
трайни резултати, стимулирайки

проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната
нанотехнология на молекулярно
ниво помогна да се създаде
уникалният продукт Stenopran
ultra (Стенопран ултра)
Формулата на този продукт е
поместена в капсула съдържаща
14 активни съставки, които бързо
и
ефективно
възстановяват
косъмчевите
рецептори
(виж снимката преди/след ),
подобрява кръвообращението и
оросяването в слуховия орган.
Възстановява
правилното
предаване и усилване на
трептенията от тъпанчевата
мембрана
до
вътрешното
ухо. Това дава възможност да
се отстрани шума в ушите и
да се възстанови слуховата
способност
и
чуваемост.
Значително добре бихте чували
дори човек, който говори шепотно
на няколко метра от Вас.
“Периода на ползване на
препарата зависи от процента
на загуба на слух и причината
поради, която е започнало
намаляване на слухът, но преди
всичко препоръчвам 2 месечна
терапията на ползване, за да
имате пълноценен резултат.”уверено съветва Майкъл Барет.

за
обработка
на
ценните
съставки не е евтина, и за да е
финансово достъпен препарата
за българските граждани, са
избегнати всякакви посредници
и дистрибутори. В момента в
България покупката на препарата
става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител
за България.

“Доверих се на опита на
специалистите и използвах
препарата.
Слуха
ми
се
обостри
и
вече
чувам
внуците си отлично. Сега
се чувствам изключително
комфортно
и
радостен.“
Марин Ф., 78 год., София
“В продължение на 10 години
шума в ушите ми направо ме
подлудяваше, а с препарата
шума изчезна! Радвам се като
малко дете.”
Василка Д, 62 год., Варна
“Въпреки усложненията, които
имах в ушите препарата ми
въздейства положително. Сина
ми го поръча и след 4 седмично
ползване чувам ясно и отчетливо всяка една дума.”
Мария К., 83 год., Пловдив

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА
ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „СТЕНОПРАН
УЛТРА” И ВЪРНИ ОТНОВО СЛУХА СИ
ОЩЕ В ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ПОЛЗВАНЕ
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО
15 АВГУСТ 2019 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

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

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 10:00 ДО 16:00
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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При атеросклероза
на краката глезените
са по-студени

кожата по различните места на
тялото има различна температура
- между 35 до 36,8 градуса. ако кожата на глезените се усеща студена, това говори за нарушено кръвообращение в крака. То може да
се дължи на затруднено кръвоснабдяване на крайника поради

атеросклероза на голяма артерия.
Тогава кожата не получава достатъчно кръв и е по-студена. разширените вени също водят до по-студена кожа. и те са съпроводени от
болки, а ако са повърхностни, се
виждат като сини ивици под кожата.
ПрЕПоръки
Намазвайте вечер глезените с
мехлем срещу разширени вени.
Подобрението ще говори, че трябва да ги лекувате. Никакви разтривки, защото разширените вени
се усложняват. Проверявайте температурата на глезените, след като
сте седели продължително време.
затоплянето ще означава, че причината е артериална.
за загряване разтривайте постудените места с памук, напоен с камфоров спирт. Народното средство е разтриване с ракия.
Потърсете лекар, ако едновременно със студенината по кожата
някъде по тялото се появят и болки - на същото или близко място,
има подут лимфен възел, кожата
е необичайно бледа, студенината
е постоянна и мястото изтръпва.

2

18

Медицина

29

Български

Дълголетие

17.VII. - 23.VII.2019 г.

Полезни и вредни храни При ечемик на окото
за щитовидната жлеза

Дори малки отклонения от нормата при
щитовидната жлеза провокират здравословни проблеми. Ключов фактор за влошаване на функциите й е
нерационалното хранене. Има храни, които водят до хиперфункция или
потискат активността й.
Други помагат за поддържане функциите на жлезата
в норма.
Ето няколко
представители и
на двете групи.
Вредни храни. Сред
най-противопоказните
за здравето на щитовидната жлеза са процесираните и т.нар.
бързи храни. В състава
им често присъстват изкуствени добавки, които влошават дейността
на ендокринната система и водят до хормонален дисбаланс. Нивата
на тиреоидния хормон,
продуциран от щитовидната жлеза, не правят изключение. Негативният ефект на снаксове, чипсове, слад-

киши, бургери и други
храни от този тип върху щитовидната жлеза е
доказан. Те трябва да се
избягват не само от хора с хипо- или х и п е р -

тиреоидизъм, но и от тези, които се ориентират към щадящ работата на жлезата режим.
Като силно повлияващи се посочват и храните, богати на глутен.
Те трябва да се консумират с повишено внимание.
Полезни
храни.
Хранителните вещества, които оказват найпозитивен ефект върху
дейността на щитовидната жлеза, са витамин

D и химичнитe елементи йод и цинк. Дефицит
на кой да е от тях бързо
се отразява на дейността на жлезата и може да
разстрои секрецията на
тиреоидния хормон.
Затова хранителният
режим, ориентиран към
поддържане на
щитовидната жлеза, трябва задължително
да включва
храни, богати
на витамин D, йод
и цинк. Такива храни
са прясното и киселото
мляко, яйцата, пилешкото и говеждото месо.
Задължителен е и приемът на йодирана сол.
Хранителният режим е
сред най-безобидните
и ефективни методи за
овладяване на остри и
хронични нарушения в
дейността на щитовидната жлеза. С приема
на полезни храни може да се овладеят случаите на хипер- и хипотиреоидизъм и да не се
налага друго лечение.

Предлагаме 9 ефективни метода за лечение на ечемик на окото,
които са се утвърдили в народната медицина.
 Топъл компрес. Това е най-лесният и в същото време резултатен метод за спасение от ечемик на окото.
Потопете в топла вода парче плат и
го наложете върху ечемика. Трябва да
стои върху окото не по-малко от пет
минути. Топлината ще отпусне ечемика и събралата се гной ще изтече. Когато го отстраните, премахнете внимателно с чиста кърпичка отделената гной. Процедурата се повтаря няколко пъти дневно, докато досадният
ечемик изчезне.
 зелен чай. Той е сред най-ефективните противовъзпалителни средства. Действа идеално и при ечемик.
Водата се кипва и се оставя да се поохлади леко до 60о. Пакетчетата чай
се заливат с нея и се накисват около
една минута. Извадете ги и ги сложете върху засегнатото око. Компресът
трябва да престои около пет минути.
Накрая почистете с чиста кърпичка.
Зеленият чай ще „изсмуче“ гнойта от
възпалените зрънца.
 алое вера. Заради успокояващите си и антибактериални качества третирането със сок от листа на алое вера е популярно средство за домашно
лечение на ечемик. Листото се измива
добре, подсушава се и се разрязва на
две. Със сока, който се отделя от разрязаното листо, се натрива нежно заразеният клепач и се оставя да престои около 10 минути. След околоочната зона и клепачите се измиват с
хладка вода.
Процедурата се прави в продълже-

ние на пет дни два пъти дневно.
 рициново масло. Първо направете компрес с топла вода, после почистете клепача с тампон, напоен в
рициново масло, и накрая отмийте.
 злато. Прилага се в самото начало. Дезинфекцирайте златна халка
и натъркайте ечемика с него след баня, когато зрънцето е омекнало. Повтаря се до пълното отваряне на канала
и изтичането на насъбралата се гной.
 картоф. Картофите намаляват
раздразнението. Настържете половин картоф, увийте го в марля и наложете лечебния компрес върху болното око за няколко минути. Правете процедурата четири-пет дни и ечемикът ще отшуми.
 сребърна вода. Активните йони
в сребърната вода я правят ефикасно
средство срещу ечемик. Поставяйте
в болното око по 2-3 капки сребърна вода няколко пъти на ден. За да
избегнете риска от пренасяне на инфекцията, третирайте и окото, което
не е заразено.
 кърма. Кърмата съдържа активни вещества, които разрушават обвивката на микроорганизмите. Антибактериалните й свойства са известни в медицината от векове. Поставете няколко капки кърма в болното око. Повтаряйте процедурата
няколко дни и ечемикът ще изчезне
без следа.
 Невен и лайка. Сварете в половин литър вода смес от по две супени
лъжици невен и лайка в продължение
на десетина минути. Сварените листа се завиват в тензух, с тях се прави
компрес, а с прецедената течност се
правят промивки.

в червата на всеки от нас има 15 килограма отрови, които
водят до тежки заболявания и рак на дебелото черво

Colofix е изцяло натурална хранителна добавка с терапевтично и профилактично въздействие върху човешкия организъм. Благодарение на билковия си състав
спомага за прочистването на
дебелото черво от натрупаните шлаки и мазнини по лигавицата и стените.
Детокс на дебелото черво
= Детокс на организма
Всекидневно в телата ни
попадат различни отпадъчни вещества и токсини, с които организмът ни не може да
се пребори сам. Ден след ден
тези вредни отпадъци се натрупват, запушват артериите,
затрудняват работата на органите ни и започваме да се
чувстваме все по-зле, по-уморени, разконцентрирани. Появяват се запек, диария, сенки под очите, наддаваме на
тегло, имаме лош дъх и лошо храносмилане, чувстваме
се подути, болни и неспособни да се радваме на живота. Детоксикацията на организма е единственият начин
да предотвратим този сценарий. Това е начинът да помогнем на черния дроб, бъбреците, лимфната система,
кожата и кръвта да заработят на пълни обороти и да се
справят с токсините. Редовната детоксикация пречиства цялото тяло, премахвайки токсичните вещества, депонираните отпадъци, паразитите и тежките метали от
дебелото черво.

Или казано по друг начин,
колофикс помага на тялото
по естествен път да се освободи от натрупаните токсични вещества, които оказват негативно влияние върху здравето и качеството на
живот.
Предимства от
употребата на колофикс
Прави храносмилателната система по-ефективна
– чистото дебело черво позволява лесното преминаване
на отпадъците.
Поддържа редовното
изхождане и предотвратява
запека – това намалява вероятността от определени
състояния и раздразнения
като хемороиди и разширени вени.
Увеличава енергията –
хората, претърпели детоксикация на дебелото черво,
казват, че имат по-добра циркулация на кръвта, по-спокоен сън и повишаване на енергията.
Увеличава усвояването на витамини и хранителни вещества от организма –
чистото дебело черво позволява на водата, витамините и хранителните вещества
да се абсорбират в кръвния
поток, създавайки безпрепятствен път за есенциални
хранителни вещества, които
да се филтрират в тялото ви.
Намалява риска от рак
на дебелото черво – чрез освобождаване на застояли телесни отпадъци се намаляват

причините и риска от полипи, кисти и ракови образувания в дебелото черво и стомашно-чревния тракт.
състав:
Екстракт от
сена - има мощни
слабителни свойства. Счита се за
най-ефективния
билков лаксатив, в пъти подобър от всички
известни природни средства.
Билката стимулира чревната
перисталтика,
възпрепятства
абсорбирането
на течности от
дебелото черво. Подобрява
работата на черния дроб, помага при хемороиди и фисури.
Екстракт от
Джинджифил - Подходящ
е при различни храносмилателни проблеми, неутрализира киселините в стомаха, премахва гаденето и предотвратява повръщането. Джинджифилът има безброй познати лечебни свойства, някои от които са справянето с
болките в корема, подуването и диарията. Има противовъзпалителни свойства.
Екстракт от алое - подпомага лечението на лигавицата на стомаха, поддържа джобовете и гънките на дебело-

то черво чисти, като не позволява натрупването на отровни вещества в тях и активира имунните клетки. Билката Алое Вера действа като естествен
антибиотик.
Екстрактът
от Алое Вера стимулира перисталтиката,
спомага за
редовно
изхождане
и пречиства дебелото черво
от токсини
и шлаки.
Освен това
екстрактът
от Алое Вера спомага
за стабилизирането
на кръвната захар, което го прави подходящ и за
диабетици.

Тиквени семки екстракт
– Съдържат в концентриран
вид безброй много важни за
качествената обмяна вещества витамини, микроелементи и ензими. Тиквените
семки помагат да се избегне
формирането на бъбречни
камъни, имат противовъзпалително действие и облекчават артритните болки, изключително ефикасно премахват паразити и глисти. Екстрактът от тиквени семки се
предписва и срещу увеличаване на простатата. Способства за нормализация на нивото на захар в кръвта. Тиквените семки извеждат от организма излишния холестерол,
подобряват захранването на
сърдечния мускул, регулират
растежа на клетките, защитават ги от вредни въздействия, възстановяват и подмладяват, снабдяват ни с енергия
и забавят стареенето.
астрагал - Πopaди oгpoмния ycпex нa тoлĸoвa мнoгo

нayчни изcлeдвaния и пpoyчвaния нaвcяĸъдe ce пoявявa
нoвa инфopмaция зa acтpaгaл.
Haй-oбщo, нaй-гoлямaтa мy
cилa e пpeдoтвpaтявaнeтo и
зaщитaтa нa ĸлeтĸитe cpeщy
ĸлeтъчнa cмъpт и дpyги вpeдни eлeмeнти ĸaтo cвoбoдни
paдиĸaли и oĸиcлявaнe.
Екстракт от Бял трън
- Активизира дейността на
чернодробните ензими при
злоупотреба с алкохол и други токсични вещества. Значително намалява последствията, настъпили в резултат от
дълго продължила във времето злоупотреба с алкохол.
Продуктът се използва за
ефективното прочистване на
полипите в дебелото черво –
причини за стомашно-чревните възпаления, дисбактериозата и нарушената чревна флора, фамилната аденоматозна полипоза, тумори и
отслабването на имунната
система.

При поръчка на три ПрОдУкта получавате подарък
книжка „лечебните билки на България“.
Продукта колофикс можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40
както и на интернет страницата:
https://biotica.bg/ или в аптеките.
ЦЕНа:
1 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо 38 лв./
2 бр. х 35 лв + безплатна доставка /общо 70 лв./
3 бр. х 29 лв. + безплатна доставка / общо 87 лв./
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Проза

Èêîíà
чудят се дали да обявят
Левски за светец…

Няма нужда да бъдеш светец –
я във храма колко много икони!
Там е Онзи, Разпнатия, с трънен венец…
А навън - всеки времето гони...
Няма нужда да те опяват!
Нито някой пред теб да се
кланя!
Ти бе толкова много
високо –
най-високо – навръх
Балкана!
Дето само с цървули и
хлебец
през Кърнаре си
преминавал,
а пък бурята
блъскала в тебе
студ и сняг на едри
парцали.
Ти си мисъл, борба без
пощада,
ти си мило отечество
красно,
саможертва – без да
искаш награда,
и презрял всяко нещо опасно.

И увиснал без страх на бесило,
възкачи се най-горе на трона,
там, в душите на своите братя,
си оставаш най-свята икона.
уляна ПЕТкоВа

Ж

енела се Лата
от Драговищица за Тодор от Славовци. Годежари били съселяните
на младоженеца – достолепната съпружеска
двойка Злата и Атанас.
Те отишли в Драговищица да докарат оттам
невестата и чеиза й.
Според обичая нейните другарки окачвали
върху простора везаните ризи, възглавници, шарени чорапи. Така сред момините двори увисвал разкошен
венец, който цялото
село се редяло да разглежда. После девойките подреждали тези
красиви тъкани в чеизния сандък, който трябвало да бъде натоварен
на каруцата. Този обичай се наричал „прибиране на прид”.
Една от девойките,
които вършели тази
работа, от пръв поглед
привлякла вниманието
на дядо Атанас и баба
Злата със своята сръчност, хубост и гиздава
премяна. Наричала се
Веселинка.
После те видели същата мома на хорото,
което се вихрело сред
мегдана. Стройната й
снага грациозно се виела в буйния танц, снежнобелите й ръкави се
мятали като лебедови
криле. Възхитен, дядо
Атанас вече се готвел да скочи от ко-

лата и да се улови до
непознатата хубавица,
но баба Злата с труд го
удържала. Те си представили тази висока,
снажна, румено-бяла и
тъмнокоса девойка до
своя първороден син
– много силния, малко
буйния, но извънредно добродушен Васил.
И окончателно я избрали за своя снаха.
След седмица във Веселинкиния дом дошли
годежари. Младата девойка още не мислела
да се задомява. Това заявила и пред сватовниците. Но нейният чичо
Пено, почитан за мъдростта си, й възразил:
- Веселинко! Нема
ние да пребереме свето! Сега са дошли да те
искат, а после може да
ги чекаш.
Този съвет да не изпуска късмета си бил
разумен, защото от ранни детски години животът струпал върху Веселинка много трудности.
Нейният баща Камен
загинал на Добруджанския фронт. Цялата работа лежала върху женските и детските ръце.
Веселинка трябвало да
поеме своя дял. Осиротялото семейство все
повече се нуждаело от
нейната помощ, отговорностите й се умножавали.
Така гордата девойка трябвало да се преклони пред общата во-
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Поемата

Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Остани в незнайния си гроб!
Добре си ти... Оттам не виждаш
съдбата на достойния ни род.
Не виждаш майките, които днес не раждат.
Стариците край кофите за смет.
Бащите със джобове празни,
в ръцете с куфари и здравец
за късмет.
Децата ни са вече на
изчезване.
Селата мъртви.
Пусти градове.
Строим хотели,
паркинги, гаражи...
Край просяка
минава беемве.
На "пътя към Европа" се продават
в ръцете с кукли
малките моми.
Те детството си в
сънища сънуват.
Стаена скръб в очите
им гори.
Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Добре си там под тази
черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака
мечтите си, разпънати на кръст.
златина ВЕликоВа

ля. Тя нямала избор.
Когато я въвели в новия й дом, свекърът дядо Атанас подхванал
разговор с нея и я заразпитвал по-подробно
за произхода, за семейството й. Като чувал отговорите й, все повече

на на Добруджанския
фронт?
Сякаш светкавица
разкъсала завесата на
годините пред дядо Атанас и той се видял отново млад левент във войнишки дрехи сред знаменитата Шопска диви-

се вълнувал.
Значи баща ти е
онзи Камен, дето заги-

зия. Припомнил си нейния главозамайващ устрем и многобройните

Ìîÿòà áàáà

Със коренче е в детските години.
И пърха в мене тя като врабче.
Родена е сред троскот и къпини,
започната е от едно щурче.
Трепти в небето звездната жарава.
Изгрява слънце. И цъфтят липи.
И моята поема продължава,
че Господ Бог все още ме търпи.
Такъв ще бъда аз, докато дишам.
Със лист и химикалка във ръце.
Поемата си трябва да допиша.
Не спирай да диктуваш ти, сърце!
генчо злаТЕВ
й победи. Припомнил
си румънската църква, където участвал в
погребението на един
паднал през последното сражение войник –
Камен от село Драговищица. Но нима тогава е
можел да предположи,
че един ден дъщерята
на неговия непознат
боен другар ще влезе
като снаха в дома му?
Така Веселинка научила, че бащиният й
гроб е в двора на онази румънска църква. Закъснялата вест прозвучала в навечерието на
нейната сватба и дълго глъхнела сред празничното веселие през
следващите дни.
Но рядко невеста
е била посрещана от
новото си семейство
с по-голяма радост и
обич. И тези чувства
към нея не се изменили докрай.
Жалко е, че може да
се каже толкова малко
за най-важното в това събитие според съвременните ни разбирания – взаимните чувства на двамата младоженци. Ясно е, че мнението на Васил по този
важен семеен въпрос
е било взето предвид
толкова, колкото и мнението на Веселинка. Известно е само, че те живеели сговорно до дълбока старост. Дядо Васил винаги проявявал
братска обич и загри-

женост към роднините на жена си. Когато в Драговищица настанела гладна година,
той спирал пред портите им каруцата си, където подобно на пухени
възглавници били натрупани издутите чували с брашно.
Дядо Васил и баба Веселинка имали две дъщери – Борка и Невенка, радвали се на внуците си Венета, Тодор и
Теодора и на правнучките Валентина и Боряна. Дочакали даже праправнуче – Венцислав.
По-голямата им дъщеря Борка се славела като необикновена красавица в цялата околност. Тъмните
вълнисти коси обкръжавали кадифената белота на лицето й, върху
което греели две златисти очи и пленителна
усмивка. Никой не можел да им устои. Много ергени от околните
села лудеели по нея.
Но тя си избрала Никола Тодоров от Костинброд. Както в легендите равнината и
планината спорели за
невижданата хубавица, и майчиният роден
край – Балканът, вдигнал своята потомка в
зелените си люлки.
Теодора илиЕВа,
внучка на
неповторимата
Веселинка от
Драговищица

Писмата
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зaxapи Бaxapoв ïoìaãa нa
ápaт
cи
Ïðàâèëíî ëè ïîñòúïè
ïðèÿòåëêàòà ìè?
сПОделете с нас

Не знам какъв съвет да дам на
моята приятелка, която толкова изстрада в живота си!
Детето й беше със сериозно увреждане, мъжът й я напусна и тя
бе принудена да го даде в дом, където то скоро почина. След това се
запозна с мъж, с когото заживяха
прекрасно, но за съжаление не успя да му роди дете – много пъти
опитваха, но се стигаше до спонтанни аборти и в един момент прекратиха опитите.
Примириха се и си заживяха като две гълъбчета. След време се
оказа, че нейната половинка се е
запознал с друга жена, нещата ста-

нали сериозни и тя
решила да му роди дете. Това споделил той самият
с приятелката ми.
Тя преживя силно
този факт, но бебето вече беше на
път и те се разделиха. След като детето се роди, майката се разболя тежко и когато детенцето бе съвсем мъничко, почина. Така
партньорът на моята приятелка остана сам с малко
дете на ръце. Той
я помолил да стане майка на детето му. Но тя, която
толкова години се мъчи да се сдобие с рожба, отказа. Не знам правилно ли постъпи. Чудя се дали да
я убеждавам да се събере отново
с този човек и така да образуват
семейство, в което ще са щастливи – всеки по своему, или нещата
да останат така.
Едно време хората са се събирали в подобни ситуации – затова
е имало големи семейства с доведени, заварени и природени деца.
Давали са своята любов и обич на
всичките, доколкото са могли. А
сега какво е!
Венета НиколоВа, русе

Âúçìóòåíà ñúì
îò äúí äóøà

Обръщам се към вас,
драга редакция, защото се чудя аз ли не съм
наред, или хората съвсем са се смахнали!
Имам племенник,
който дълго беше самотен, но преди няколко години се събра
с една жена, по-голяма
на възраст, но си допадат и живеят щастливо
заедно. Оказа се обаче,
че тя отказвала да готви и да се грижи за него
– в смисъл да му глади
ризите например, тъй
като той работи във важно държавно учреждение и трябва да изглежда безупречно. И
какво правят - събират
изпраните дрехи и ги
закарват с колата при

майка му, която живее
в съвсем друг, далечен
квартал на града, и й ги
оставят тя да ги глади.
След като станат готови, отново отиват с колата и си ги вземат. Нима това е прилично за
едно семейство – дотолкова чак да не желаеш да се грижиш за човека до теб, а пък и да
затрудняваш възрастната му майка да поема тежести, които трябва да върши съпругата?
Може би мисля старомодно, но това ме възмущава от дън душа. Не
знам какъв съвет да им
дам – не може да продължава все така, нали!
Ценка ТоДороВа,
Пловдив

търся
ПОлОвинката си
На 69 години съм.
Търся мъж пенсионер от 65 до 75 г.,
висок над 170 см, съгласен да живее при
мен на село. Да не
употребява алкохол и да е сравнително здрав, за да
може да ми помага – да цепи дърва
и да пали печката.
Да няма собствено жилище и да е с
ниска пенсия. Да не
ходи на работа. При
мен няма да скучае –
аз съм с ампутиран
крак до коляното
от 4 години и имам
нужда от мъжка помощ.
Моля мъже, помлади от посочената възраст и финансово осигурени,
да не ми звънят!
Тел. 0897270599
Емилия люБЕНоВа,
с. гълъбовци, софийска област

Зaxapи Бaxapoв иcĸa
дa oвлaдee бpaт cи, пpeди дa e cтaнaлo ĸъcнo и
дa нaпpaви няĸoя гpaндиoзнa глyпocт, пoгoлямa oт вcичĸитe мy
изцeпĸи дoceгa.
Той пpoдължaвa дa
бди ĸaтo poдитeл нaд
младока, ĸoйтo нe cпиpa
дa ce зaбъpĸвa в гpaндиoзни ĸaши, зapaди
ĸoитo e peдoвeн ĸлиeнт
нa Teмидa. Maĸap
изцeпĸитe му дa вбecявaли Захари, тoй вce oщe
нe e вдигнaл pъцe oт
нeгo, a тъĸмo oбpaтнoтo
– пoтъpcил е cпeциaлизиpaнa пoмoщ.
Oтcĸopo пo-мaлĸият
oт двaмaтa бpaтя
Бaxapoви пoceщaвaл
пcиxoлoг. Tepaпиятa
имaлa зa цeл дa нaмepи
пъpвoизтoчниĸa нa
нeĸoнтpoлиpyeмaтa
aгpecия и тaĸa Явop дa

ce oпитa дa я oвлaдee.
Caмият тoй пpизнaвa,
чe в пocлeднo вpeмe ce
чyвcтвaл пo-cпoĸoeн,
нo вътpeшнитe мy
бecoвe нe cпиpaли дa
бyшyвaт.
Πoлoвинĸaтa му Paя
Πeeвa cъщo пoмaгaлa дa
бъдe пo-ypaвнoвeceн,
нo в cъщoтo вpeмe
имeннo тя пoняĸoгa
cтaвaлa пpичинa актьорът дa изпycĸa нepвитe cи. Toчнo възлюбeнaтa мy бe в дънoтo нa

cĸopoшнaтa мy cxвaтĸa
cъc cлyжитeлитe нa
peдa, cлeд ĸoятo звeздaтa oт „Cтъĸлeн дoм“
ce cдoби c oщe eднa
пpиcъдa.
Бyйният Явор пpизнaвa, чe нaй-вepoятнo
тpaгичнaтa зaгyбa нa
бaщa мy ce e oтpaзилa нa
пcиxиĸaтa мy, нo ce нaдявaл cпeциaлиcтитe дa
мoгaт дa мy пoмoгнaт дa
пpeвъзмoгнe тpaвмитe
cи oт тийнeйджъpcĸитe
гoдини.

Aíè Caëè÷ ão çaêúca...

Ани Салич е закъсала за пари. Tя
се разведе с богатия си мъж и това
се оказа решение, което след себе си
доведе до тежки последици за жyрналистката. Финансови затрyднения
я принyдили да започне да се разделя с имотите си, защото не можела да
се справя с издръжката на сина си Лазар, чието висше образование в Xоландия й гълтало твърде много пари.
Hаскоро новинарката е обявила
за продан 1 декар парцел в пернишкия Бевърли Xилс – село Рyдарци, но

кyпyвачи все още нямало.
Имотът бил свиден на телевизионерката, която някога имала намерение да строи върxy него вила, в която
да остареят с бившия й мъж Бранко.
След развода им обаче идеята отпаднала и Салич решила, че няма
нyжда от втора къща в Рyдарци, където и в момента обитава просторен палат.
Mакар домът й да бил нисък, се
простирал на голяма площ и бил
скрит зад висока дървена ограда, която пази новинарката от любопитните погледи на съселяните й. Πрез
пролyките обаче те yспели да зърнат
райския й двор, който бил като същинска ботаническа градина, в средата на която се издигала беседка с
барбекю, където в xyбавото време
Ани посрещала гости.
Докато все още бе омъжена за
Бранко, тя попадаше в графата на
топбогаташите в телевизията, тъй
като с бившия й притежаваxа имоти
за милиони. Освен два апартамента в
София, къщи в Благоевград, Белград
и Рyдарци те имаxа и лятна xасиенда
на полyостров Xалкидики в Гърция.

Ãaëa e ìècëèëa ça caìoyáèécòâo

Гaлa пpизнa наскоро
в „Ha кaфе“, че без мaлко е щяла дa посегне
нa животa си по нелепa
пpичинa. B yчилище е
изживялa нещо yжaсно, което я докapaло
до неpвен сpив, но зa
щaстие нaкpaя всичко
се опpaвило.
Тя paзкpи зa едно от
нaй-големите yнижения пpез животa си. Bодещaтa добaви, че е искaлa дa посегне нa животa си, но бaщa й е пpедотвpaтил огpомнaтa
тpaгедия. Πpичинaтa зa
слyчилото се е нелепa:
„Унизително ме изпpaвиxa пpед целия
клaс и ми кaзaxa: “Tи
имaш въшки, отивaй си
вкъщи!“, и ме изгониxa.

Сaмо aз имax“, пpизнa
телевизионерката.
B онези години, когaто е билa мaлкa, блондинкaтa билa много

чyвствителнa. Зaтовa се
е почyвствaлa толковa

yнизенa, че чaк си мислелa дa пpекpaти животa си, зaщото не знaелa
кaк ще се въpне пpи съyчениците си след товa.
„Aз pешиx, че товa е кpaят нa светa, и
тpъгнax дa се сaмоyбивaм. Бaщa ми ме сpещнa по пътя, paзколебa
ме и после започна да
мaxa въшкa по въшкa
от пшеничено pyсaтa
ми косa, която беше до
кpъстa“, paзкpи водещaтa. Днес Гала също
е зaпaзилa дълбокaтa
си чyвствителност. Tя
пpодължaвa дa бъде
лесно paнимa въпpеки всичките yдapи, които е полyчилa от животa.
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Äóõúò íà àêâàðåëà
най-дългия акварел 20
художници от цял свят
го нарисуваха в „Морско казино“.
В грандиозната експозиция са подредени над 380 творби от
цял свят. Сред тях са
акварели на артистите от самото жури и избраните творби на автори. Работите на кандидатите бяха подбрани от Станислав Золада
(Швеция), Али Абас (Пакистан), Кирил Божков
(България), Лю Уи (Китай), Стела Кенфийлд
(България/САЩ), Пламе-

дейвид тейлър

Олга литвиненко

В

иртуози на акварела от 5 континента показаха
класа и майсторство
на Второто международно триенале „Духът
на акварела“ във Варна. Жури от най-значимите имена в жанра
селектира творбите на
художници от 62 страни. Световният форум
се организира от фондация „Международно
акварелно общество –
България“ в партньорство с ГХГ „Борис Геор-

гиев“ – Варна, и с финансовата подкрепа на
фонд „Култура”, община Варна.
Почитателите на акварела имат възможността да видят водната цветна магия на живо. Изявени майстори
демонстрират как се
създават техните творби пред очите на публиката в мансардата на
Градската художествена
галерия.
Акцент във фестивала е създаването на

стела кенфийлд
на Рачева(директор на
ГХГ-Варна) и Селма Тодорова (куратор на проекта, президент на IWS-

България).
Ценителите съпреживяха акварелната емоция на автори от Бъл-

гария, Индия, Мианмар,
Китай, Корея, Австралия, Коста Рика, Еквадор, Финландия, Испа-

Èíòåëåêòóàëåöúò, íå äîæèâÿë Áúëãàðñêèÿ Âåëèêäåí
90 години от рождението на тончо ЖеЧев
"Винаги ми е действало главозамайващо
гениалното откритие
на Вапцаров: "И нашта мъка ненаписана
сама в пространството ще скита." Няма пострашно от ненаписаната мъка. През последните 10 г., ако освен мизерията и пълното ограбване на нашия народ не мога да
понасям нещо, това е
опростяването на периода, който обхваща
целия съзнателен период на нашето поколение."
Така започва едно
от последните си интервюта неподражаемият познавач и ваятел на словото Тончо
Жечев, публикувано
във в. "Сега" на 5 юли
1999 г. - ден преди да
навърши 70 години.
Тогава нищо обаче не
можеше да накара Тончо Жечев да говори за
днешния ден, да дава оценки на текущите събития и да прави
прогнози за бъдещето
на държавата и нацията. Теглеше го все назад към корените на
неговия живот, към началото на творческия
му път, към старите му
човешки и професионални приятелства и
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вражди, към онова наше минало, част от което лично той е наситил
със съдържание и смисъл.
Още два пъти след това пресата е успяла да го
примами на страниците
си. "Подивяваме в края
на века", казва Тончо
Жечев в
"Труд" на
15 октомври. "Уморен съм.
Две революции са
много за
един живот", е последното
му признание
пред "Монитор",
публикувано на
11 ноември1999 г.
Той не успя да напише мъката си - може би защото не му остана време. А
може би той не й остави
време да го обсеби.
Всички велики предричат смъртта си. Тончо
Жечев не го направи директно, но в последните си публични изяви се
сбогува с всички, които
с добро или зло са изо-

стряли интелекта му и са
провокирали създаването на ярките му трудове и произведения. Той
не искаше празненства
по случай юбилея си. И
не от позьорска скромност или грандоманска
недостъпност. Заради предчувствието си,
както
обясни покъсно.
"Една
от причините
да не
искам
такива
юбил е и
е, че
страш н о
приличат на
погребенията. Само че
с участието на покойника”.
Откакто през 50-те години завършилият право в
Софийския университет
"Св. Климент Охридски"
младеж от шуменското село Дивдядово влиза в родната литература, всички негови книги и статии са повод за
яростни полемики, ли-

тературни и идеологически спорове и разцепление на родната интелигенция на хора с партийно мислене и хора с
хуманитарни възгледи.
А в литературата той
влиза за наказание. 9
септември го заварва
15-годишен. Той е син
на антифашисти, става ремсист и тръгва по
стълбицата на комсомола. Заради критични изказвания около събитията в Унгария и Полша е
отстранен от люпилнята
на БКП и изпратен на работа в сп. "Родна реч".
През 1965 г. е вторият
властнически набег срещу непокорните мисли
на вече утвърждаващия
се критик. Статията му
"Иво Андрич или краят
на един призрак" поставя под въпрос вихрещия
се по това време интернационализъм, според
който националните характеристики трябва да
отстъпят пред идеята за
всепоглъщаща интеграция със Съветския съюз.
Писателският съюз под
диктовката на висшите партийни органи организира цяла конференция, насочена срещу крамолните идеи на
Жечев да се помни що е
род и родина.
2 г. по-късно Тончо

Жечев отново е под прицела на политическите
нашествия срещу излизащи извън партийните схващания идеи заради статията му, в която протестира, че на
литературната критика й се отрежда слугинска роля. Лично Тодор
Живков се заема с назиданието на литературоведа и го громи по срещите си с писатели, без
дори да си е направил
трудът да запомни правилно името му.
В последвалия период на творческо спокойствие, който съвпада с отварянето на нашия културен живот към
целия световен процес,
се раждат най-прочутите произведения на обявения приживе за класик автор: "Българският Великден или страстите български" и "Митът за Одисей". Те стават
причина за най-шумните дискусии сред нашия
творчески елит. Заради
тях Тончо Жечев скъсва още няколко близки
приятелства. След тях
обаче неговото влияние и авторитет в обществото повече не подлежат на съмнение. Впрочем това е още едно доказателство за висотата

ния, Белгия, Исландия,
Иран,
Ирак,
Израел,
Япония,
Малайзия, Румъния,
Русия,
Тайван
и много
други.
В дните на фестивалната програма
има и няколко съпътстващи изложби.
Галерия „Графит“
представя 10 автори
„Съвременен български акварел“, а в галерия „Папийон“ се откри изложба на Андриан Бекяров. Творби на
Иван Додов показва галерия „Ларго“, а в галерия „Тереза Зиковска“
са представени работи на Александър Капричев.
Триеналето продължи в Пловдив – Европейската столица на
културата, със специално внимание към младите акварелисти.
на неговите възгледи и
низостта на партийните страсти. Защото ако
в най-ново време има
българин, за чиито живот и труд да важи развяваният от политиците напоследък лозунг
"България над всичко",
това е Тончо Жечев.
Съзиданието беше
неговата същност. Той
така и не проумя плъпналата зараза да се
руши. В непубликуваните редове от последното си интервю в "Сега" Тончо Жечев казва:
"Ние живеем в епоха
на траибализъм. Това
е едно племе в Африка. При тях, когато на
смяна на едно поколение идва друго, то унищожава всичко, създадено от предишното,
и започва отначало. И
така 4000 години стоят
на едно и също място.
И при нас всяко поколение смята, че трябва
да направи своята голяма промяна. А големи специалисти на големите промени са англосаксонците. Според
тях големите промени
стават бавно - като английската ливада - полека, но сигурно и едно върху друго се слага - синът след бащата. Всичко друго е игра на промени и революции."
ива НиколоВа
(Със съкращения)
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„а” „Орлите“ надвиха
Златен медал за
група,
I кръг Царско село
Тихомир Иванов в Неапол
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Шампионът Лудогорец започна с победа защитата на титлата
си. “Орлите” победиха с
2:0 Царско село. Двубоят, който се игра на стадион “Ивайло” във Велико Търново, за да се
запази тревното покритие в Разград за предстоящия реванш срещу
19.7. 18:45
19.7. 21:00
20.7. 18:45
20.7. 21:00
21.7. 18:45
21.7. 21:00
22.7. 21:00

кръг 2
Царско село
Лок. Пловдив
ЦСКА София
Берое
Ботев Пловдив
Етър
Витоша
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Ференцварош от Шам- мото, за да стартират с
пионската лига, не се от- успех. И двете попаделичи с високо темпо, но ния бяха дело на Клауиграчите на Стойчо Сто- диу Кешерю - по едно
ев направиха необходи- във всяко полувреме.
резултати от останалите срещи
ЦСКА – Етър 2:2
Ботев Враца - Берое 1:3
Славия – Витоша 3:2
Арда – Ботев Пловдив 0:0
Черно море – Локомотив Пловдив 3:1

кръг 3
Арда
Славия София
Черно море
Лудогорец
Дунав Русе
Левски
Ботев Враца

27.7. 18:00
27.7. 18:00
27.7. 18:00
27.7. 18:00
27.7. 18:00
27.7. 18:00
27.7. 18:00

Арда
Ботев Враца
Дунав Русе
Левски
Лудогорец
Славия София
Черно море

Берое
Лок. Пловдив
Царско село
Ботев Пловдив
Витоша
ЦСКА София
Етър

Тихомир Иванов спечели златото в скока на
височина на универсиадата в италианския град
Неапол. Българинът постигна 2,30 м във финала и подобри личното
си постижение за сезона, което до този момент беше 2,26 м. Иначе
личното му постижение
на открито е 2.31 м от
световното първенство
в Лондон през 2017 г.
Далече зад него остана на 2-ата позиция Алперен Аджет (Турция)
с 2.24. Трети е литовецът Андриюс Глебаус-

Спорт

кас, който също постигна 2.24 и за него това също е най-добър резултат за сезона.

Така Тишо
покри норматив за участие
на планетарния форум в
Доха през есента, който бе
точно 2.30 м.
Покрит стандарт за световното в Доха
2019 вече имат
Ивет Лалова
(200 м), Радослава Мавродиева (гюле), Габриела
Петрова (троен скок) и
Мирела Демирева (скок
на височина).

Демирева В няколко изречения
Лудогорец се препъна в Будапеща е втора в
Монако
Шампионска лига

Отборът на Лудогорец загуби
първия мач от
първия квалификационен кръг.
"Орлите" отстъпиха с 1:2 на унгарския първенец Ференцварош.
Попадението за българите отбеляза Якуб
Шверчок, докато
за домакините
вкараха Токмак
Нгуен и Олександър Зубков.
Срещата бе равностойна, като и в двете полувремена унгарците започваха по-активно, докато играчите

на Стойчо Стоев взимаха инициативата в края
на полувремената.
Въпреки поражението шансовете на Лудогорец остават реални за

реванша в Разград.
Срещата бе наблюдавана от близо 20 хиляди
души. От тях малко над
100 бяха фенове на българския тим.

Мирела Демирева завърши на второ
място в скока на височина на Диамантената лига в Монако. Сребърната медалистка
от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 и от последните две европейски
първенства на открито скочи 1.94 м за втората позиция. Тя преодоля от раз 1.85 м,
1.90 м и 1.94 м, а след
това опита директно
на 2 м, но направи три
грешки.

лига европа

Левски победи Ружомберок с 2:0
В първия квалификационен кръг „Левски”
гостува на Ружомберок в Словакия. Това беше официалният дебют за новия треньор на
"сините" Петър Хубчев, който пое отбора за
този сезон.
"Розите", както са известни словаците, фини-

шираха на четвърто място в местния шампионат, което им даде право да играят във втория
по сила европейски клубен турнир.
Първия гол отбеляза Давиде Мариани в
36-ата минута, а вторият бе дело на Паулиньо
в 51-ата минута.

Армейците разгромиха черногорския Титоград
Отборът
на
ЦСКА стартира по
впечатляващ начин тазгодишното
си участие в Лига Европа. В първи двубой от началния предварителен кръг на надпреварата "армейците" надвиха черногорския Титоград с 4:0.
Селекцията на
Добри Митов бе
по-добрият
тим
на терена и заслужи успеха си пред
близо 8000 души
на стадион "Българска армия".
Първото попадение в сре-

щата реализира Евандро, който малко преди почивката на-

прави точна
добавка след
грешка на съперниковия
страж Иванович. След паузата родният ни представител вдигна оборотите
и набързо вкара две попадения чрез Тиаго и Жеферсон.
Точка
на
спора пък сложи резервата
Малинов, който впечатли с попадение от над
35 метра!

новак джокович спечели 16-а титла от Големия шлем след паметен триумф в най-дългия финал на “Уимбълдън” срещу Роджър Федерер, продължил 5 часа на централния корт - 7:6(5), 1:6,
7:6(4), 4:6, 13:12(3).
симона Халеп разнищи Серина Уилямс с 6:2, 6:2
за 55 минути игра и спечели за първи път “Уимбълдън” в един от най-кратките и неравностойни финали в историята.
колумбийците Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара спечелиха титлата на двойки при
мъжете от "Уимбълдън". На финала те победиха
французите Никола Маю и Едуар-Роже Валсен с
6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (6), 6:7 (5), 6:3, за да станат първите южноамериканци с най-ценното отличие в
тениса на трева.
на финала в Чикаго за Купата на нациите
по волейбол мъже Русия надигра САЩ с 3:1 гейма. За третото място Полша надви Бразилия с
3:0 гейма.
Баскетболният национален отбор за младежи до 20 години стартира с победа участието
си в европейското първенство в Португалия. Нашите момчета пребориха Румъния с 67:58. Във
втория си двубой българите се наложиха над Албания с 82:62
националният отбор на България по хандбал
за девойки до 19 години започна с разгромна победа участието си на европейското първенство,
дивизия Б, на което сме домакини във Варна. Воденият от Веселина Златева тим отнесе Великобритания с 38:16 (17:8) в първия си мач от група А на турнира.
националният отбор по волейбол на България за юноши под 17 години започна отлично участието си в европейското първенство, което се
провежда в София. Младите "лъвове", водени от
Мартин Стоeв, победиха категорично Румъния с
3:0 (25:14, 25:14, 25:20) в първия си двубой от група
I в столичната зала „Христо Ботев“.
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най-добра физическа и умствена
форма сме на 26
години, а след 27-та година от живота ни гъвкавостта и на телата, и
на мозъка бързо намалява, показа ново проучване, цитирано от в.
"Сън".
Изследване, направено за британска фондация срещу сърдечносъдовите болести, показа,
че една пета от хората
спират да правят физически упражнения на 26
години.
Оказва се, че повечето доброволци на 56
години въобще не помръдват от канапето.
20% от хората обвиняват семейния живот
за обездвижването си,
а половината - дългото
работно време.

Негативен ефект има
и изнасянето от дома на
родителите.
Една трета казват, че
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са имали повече време
за себе си, преди да се
родят децата им. Повечето от анкетираните

2000 души са признали, че когато са били на
26 години, са се хранели по-добре и са спор-

Шантавите къщи

тували повече. Близо 33
процента от мъжете осъзнават, че когато са били на 26 години, са пиели по-малко. Само 10
процента продължават
да поддържат старателно фигурата си с надеждата да привлекат нов
партньор.
Авторите на изследването препоръчват на
всички минимум 150
минути физическа активност с умерена интензивност седмично.
Учените откриха, че
продължителното ходене може да е по-ползотворно за тялото, отколкото натоварващите упражнения в залата, тъй като по-лекото
натоварване действа
много по-добре на цялостното състояние на
тялото.

дúðвената кóла Òúïî çà êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè
в аðõанãелñк, рóñиÿ
считана за може би най-високата
дървена
сграда в света,
13-етажната кула има и не помалко интересни собственици.
историята й започва още през
1992 г., когато
местният предприемач Николай сутягин и
неговото семейство започват
строителството без разрешително или планове. Впоследствие обаче сутягин бива арестуван за рекет,
а през 2008 г.
сградата е трябвало да бъде демонтирана.

Òåìïåðàòóðíèòå
ðåêîðäè
Сумарно най-студеното място на планетата е Антарктида (-73 градуса по Целзий). Рекордът за найниска температура се държи от станция Восток, Русия, когато на 21 юли 1983 г. била измерена темпе-

ратура от -88.9 по Целзий – на това му се казва лято,
нали? Какъв е рекордът за положителна температура и кой го държи ли? Най-топло е било в либийския град Ел Азизиа на 13 септември 1922 г. Термометрите тогава показали 57.8 градуса по Целзий.

Изчерпателна класация на най-тъпите неща, казвани някога за глобалното затопляне, за съжаление е почти невъзможно да се изготви. Политици, журналисти, икономисти, капацитети и специалисти по всичко
говорят глупости за климатичните
промени. След задълбочен преглед от
сп. Rolling Stone са подбрали 10 идиотски изказвания по тази тема. Ето ги:
1. „Въглеродният двуокис "буквално не може да причини глобално затопляне."
Хората се опитват да отрекат науката за климата по най-различни начини, но добре известните факти от атмосферната физика трудно могат да
бъдат оборени. Джо Бастарди, метеоролог, който се изявява по Fox News,
обаче заявява, че въглеродният
двуокис "буквално" не
може да причини затопляне, защото
"не се смесва
добре в атмосферата" (точно обратното).
Той също така
твърди,
че затоплянето би
нарушило
първия закон на термодинамиката, според който енергията
не може да се унищожава,
нито да се създава. (Всъщност глобалното затопляне няма нищо общо с новосъздадената енергия, а със задържането на вече съществуващата енергия в атмосферата.)
2. "карането на моторни шейни
ще пострада, но карането на водни
ски ще спечели."
През 1990 г., когато светът започва
да се опитва да превъзмогне унищожителните климатични модели, един
икономист от Йейлския университет решава да определи колко време
трябва да се отдели на борбата с този проблем. Не много, заключва той,
тъй като "човешките същества виреят в най-различни климатични зони.
Градовете стават все по-защитени от
климатичните условия благодарение
на технологични промени като климатиците и моловете." Нещо повече, той
твърди, че най-силно засегнатите сектори, като селското стопанство напри-

мер, така или иначе са малка част от
икономиката. Икономическият ръст в
други сектори би компенсирал. "Карането на моторни шейни ще пострада,
но карането на водни ски ще спечели."
Колко успокояващо!
3. "Трябва да настояваме да се горят повече въглища, за да спасим
земята от глобално захлаждане."
Митът за "глобалното захлаждане"
е друга любима тема на тези, които отричат климатичните промени, въпреки общото научно мнение, че планетата всъщност се затопля. Това трябва обаче да е доста привлекателна измислица, когато си шеф на компания
за добив на въглища.
4. „климатичните промени са невъзможни, защото "господ все още
е там, горе".
През 2012 г. щатският сенатор Джеймс
Инхоф заяви, че
приемането на климатичната наука
е в разрез с
християнството независимо
от факта,
че много
християнски
лидери и институции приемат климатичните промени много сериозно. "Моят аргумент е, че Господ все още е там, горе", казва Инхоф. "Арогантността на хората да си
мислят, че ние, човешките същества,
бихме могли да променим това, което Той прави с климата, за мен е скандална."
5. „господ е заровил фосилното
гориво, "защото искал да види как
го откриваме."
Браян Фишер, директор на Американска фамилна асоциация, сравнява усилията, насочени към използването на по-малко изкопаемо гориво,
с това да кажеш на приятел, че не харесваш подаръка му за рождения ти
ден. "Така до известна степен ние се
отнасяме с Господ, след като той ни е
предоставил това изобилие от евтини
и ефективни източници на гориво",
казва Фишер. "Господ е заровил тези
съкровища, защото обожава да гледа
как ги откриваме."

17.VII. - 23.VII.2019 г.
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 Прасетата са четвъртото най-интелигентно животно в света, по-умни от кучетата
и шимпанзетата.
 кравите имат силна памет, знаят името
си и отговарят на него.
 Пилетата могат да
разпознават над 100
различни лица, както
на други пилета, така
и човешки.
 свинята-майка
пее на малките си и ги
извиква по имена, които те разпознават.
 овцете са високо
интелигентни животни. Пазят красивите
спомени и могат да запомнят над 50 лица на
други овце или хора
години наред. Това е
така, защото използват
сходна част от мозъка и
невралния процес като
при хората.
 Пилетата използват над 200 различни
звуци за комуникация.
 също като хората
кравите са страхотни
приятели. Предпочитат
да прекарват времето
си с 2 до 4 най-близки
до тях крави.
 кокошките
започват да разговарят с
малките си още преди
да са се излюпили.
 Пилетата предават знанието си от поколение на поколение.
 рибите се подслушват една друга, за
да събират информация.
 Прасетата са много любвеобилни животни, затова обичат да се
притискат едно в друго
и спят с опрени нослета.
 кравите се вълнуват, когато трябва да
решават нещо. Например при успешно намиране на храна зад
затворена врата сърцебиенето им се ускорява. Невероятно щастливи са и когато ги пуснат
на свобода, след като
дълго време са били
затворени.
 Пилетата са съпричастни към другарите си, ако са изпаднали
в беда, и в критичния
момент използват предишния си опит, за да
решат проблема.
 говедата обичат
да спят при семействата си, а условията
на спане отговарят на
мястото им в социалната йерархия.
 когнитивните
способности на рибите са впечатляващи – те
се учат по-бързо и от
кучетата!
страницата подготви
иван ВасЕВ
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Петък, 19 юли
Музикален антракт
“Местно време”
“България се събужда”
“Хливудски знаменитости”: Том Круз
“Безценната перла” 56
еп.
“Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
Новини
“Местно време”
ТВ пазар
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
“Местно време”
ТВ пазар
“Маша и Мечока” - анимационен филм
“Безценната перла” 57
еп.
“Черен въглен, тънък
лед” (2014г.), Китай/Хонконг
“Холивудски знаменитости”: Ума Търман
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян
“Местно време”
Новини - централна емисия
Киносалон БСТВ: “Възмездие” (2015г.), Испания
“Забравеният вайвода” документален филм
“Местно време”
Новини
“България се събужда”
“Лява политика” с водещ
Александър Симов
“Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
“Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян

Събота, 20 юли
07.30 “Холивудски знаменитости”: Ума Търман
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика”
09.35 “Шевица”
10.35 “Раждането на една пластика”
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
13.00 “Червен картон”
14.15 “Професия Турист”: Пулия - І част
14.45 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
15.20 “Възмездие” (2015г.), Испания
17.00 “Местно време” /обзорно/
18.00 “Холивудски знаменитости”: Оуен Уилсън
18.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Елена”
(2011г.), Русия
21.45 Новини
22.15 Киносалон БСТВ: “Господин Никой” (2010г.),
Белгия/Германия
00.45 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
01.50 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
02.50 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
03.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
04.40 “Червен картон”
05.40 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
06.30 “В обектива” с Валерия
Касиян

Неделя, 21 юли
07.30 “Холивудски знаменитости”: Оуен Уилсън
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Бамзе и градът на крадците” - анимационен
филм
09.25 Муузикален антракт
09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица”
11.00 “Професия Турист”: Пулия - І част
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” /обзорно/
14.05 ТВ пазар
14.20 “Строител на българската
култура”
14.50 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
16.15 “Елена” (2011г.), Русия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Сандра Бълок
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини - централна емисия
20.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
21.00 Киносалон БСТВ: “Два
дни, една нощ” (2014г.)
22.50 Новини
23.20 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
00.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
01.30 “Студио Икономика”
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
04.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
05.30 “Лява политика” с Александър Симов

ПЕТЪК, 19 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СЪБОТА, 20 юли
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 „Улични танци” – с уч. на
Шарлот Рамплинг, Никола Бърли, Укуели Роуч,
Франк Харпър и др.
14.50 „Как да правиш любов
като англичанин“
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Последният повелител
на въздуха” – с уч. на
Джаксън Ретбоун, Ноа
Рингер, Дев Пател, Клиф
Къртис, Никола Пелц,
Шон Тоуб и др.
22.10 „Джурасик парк 3”
– приключенски екшън
с уч. на Сам Нийл, Теа
Леони, Алесандро Нивола, Лора Дърн, Уилям Ейч
Мейси, Тревър Морган и
др.
00.00 „Първичен инстинкт” – с
уч. на Майкъл Дъглас,
Шарън Стоун, Джордж
Дзъндза, Джийн Трипълхорн, Денис Арднт и др.
02.30 „Как да правиш любов
като англичанин” – с уч.
на Пиърс Броснан, Салма
Хайек, Джесика Алба,
Малкълм Макдауъл,
Бенджамин Маккензи,
Мерин Дънгий, Иван
Сергей, Марли Матлин и

др./п/
04.30 „Улични танци” – с уч. на
Шарлот Рамплинг, Никола Бърли, Укуели Роуч,
Франк Харпър и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 21 юли
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Лятото на моите мечти”
– с уч. на Паскал Хатън,
Робърт Гант, Деби Гибсън, Лейн Едуардс и др.
14.15 „Обети на любовта”
16.00 „Като две капки вода”
– забавно предаване, 6
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA, избрано
20.00 „Мумията” – с уч. на Брендън Фрейзър, Рейчъл
Уайз, Джон Хана, Кевин
О’Конър, Арнолд Вослу,
Джонатан Хайд, Патриша
Веласкес, Одет Фер и др.
22.30 „Капитан Филипс” – с
уч. на Том Ханкс, Катрин
Кийнър, Баркхад Абди,
Майкъл Чернъс, Кори
Джонсън, Макс Мартини,
Крис Мълки и др.
01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
03.20 „Лятото на моите мечти”
– с уч. на Паскал Хатън,
Робърт Гант, Деби Гибсън, Лейн Едуардс и
др./п/
05.00 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23
/п/

ПОНЕДЕЛНИК, 22 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен”
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни“ – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга“ – сериен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга“ – сериен филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

ВТОРНИК, 23 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен”
15.00 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни“ – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга“ – сериен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.00 „Добрата съпруга“ – сериен филм, сезон 2 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23

СРЯДА, 24 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга“ – сериен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
24
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга“ – сериен филм, сезон 2 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”
ЧЕТВЪРТЪК, 25 юли
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни“ – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга“ – сериен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
00.30 „Пожарникарите от Чикаго”
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

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

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

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

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

СРЯДА, 24 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 25 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия
07.30
07.50
08.00
10.15
10.40
11.30
12.30
12.50
13.00
13.15
14.50
15.00
15.15
15.25
16.15
18.00
18.20
19.20
19.30
20.00
21.40
23.00
23.10
23.30
02.00
03.00
04.00
05.00
06.30

Канал 3
ПЕТЪК, 19 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

Понеделник, 22 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Ловеч
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменитости”: Сандра Бълок (п)
10.40 “Безценната перла”, сериал, 57 еп. (п)
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Ловеч
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 “Местно време” - Ловеч
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 58 еп.
16.15 “ Два дни, една нощ”,
Белгия/Франция,
18.00 “Холивудски знаменитости”: Ашли Джъд
18.20 “Червен картон”
19.20 “Местно време” - Ловеч
19.30 Новини - централна емисия
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: “Афоня”, (1975 г.)
22.32 Музикален антракт
22.50 “Местно време” - Ловеч
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” избрано
01.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
02.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
03.30 “Червен картон”- спортно предаване с Кирил
Веселински
04.30 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.05 Музикален антракт
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев

Вторник, 23 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - с. Лазарово, община Кнежа
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменитости”: Ашли Джъд
10.40 “Безценната перла”, сериал, 58 еп.
11.30 “Червен картон”
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - с. Лазарово, община Кнежа
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 “Местно време” - с. Лазарово, община Кнежа
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 59 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Афоня”, (1975 г.)
18.00 “Холивудски знаменитости”: Холи Бери
18.20 “Лява политика” с Александър Симов
19.20 “Местно време” - с. Лазарово, община Кнежа
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Иван
Василиевич сменя
професията си” (1973 г.),
Русия
22.00 “Елиас Канети от Русчук”
22.30 “Иван Ведър”
22.50 “Местно време” - с. Лазарово, община Кнежа
23.00 Новини
23.30 “България се събужда”
02.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
03.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
04.00 “Местно време” /обзорно/
05.00 “Следобед с БСТВ”
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07.30
07.50
08.00
09.30
10.15
10.40
11.30
12.30
12.50
13.15
14.50
15.15
15.25
16.15
18.00
18.20
19.20
19.30
20.00
20.30
22.05
22.40
22.50
23.00
23.30
02.00
03.00
04.00
05.00

Сряда, 24 юли
Музикален антракт
“Местно време”
“България се събужда”
“По стъпките на предците ни в Окситания”
“Холивудски знаменитости”: Холи Бери
“Безценната перла”, 59 еп.
“Лява политика” с Александър Симов
Новини
“Местно време”
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
“Местно време”
“Маша и Мечока” - анимационен филм
“Безценната перла”, 60 еп.
Киносалон БСТВ: “Иван
Василиевич сменя професията си” (1973 г.)
“Холивудски знаменитости”: Бен Стилър
“За историята - свободно”
“Местно време” - с.
Острово, община Завет
и с. Дряновец, община
Разград
Новини - централна емисия
Актуално от деня
Киносалон БСТВ: “ Не
тъгувай”, Русия
“По стъпките на предците ни в Окситания”
Музикален антракт
“Местно време” - с.
Острово, община Завет
и с. Дряновец, община
Разград
Новини
“България се събужда”
“Не се страхувай” с водещ Васил Василев
“Лява политика” с водещ
Александър Симов
“Червен картон”
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Четвъртък, 25 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Шумен
08.00 “България се събужда”
09.35 “Голямо изкуство и в
малкия град”
10.00 TВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Бен Стилър
10.40 “Безценната перла”, 60
еп.
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Шумен
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 “Местно време” - Шумен
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, 61
еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “ Не
тъгувай”, Русия
17.50 Музикален антракт
18.00 “Холивудски знаменитости”: Гуинет Полтроу
18.20 “Студио Икономика”
19.20 “Местно време” - Шумен
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Кавказка пленница” (1967 г.)
21.50 “Апостол Карамитев”
22.50 “Местно време” - Шумен
23.00 Новини
23.30 “България се събужда”
02.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
03.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
04.00 “Лява политика” с Александър Симов
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.30 “Студио Икономика”
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26
петък, 19 юли
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 19 юли
10:30 EuroTV Shop
11:15 Любовен облог - 30 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
02:45 Любовен облог - 30 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 20 юли
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:30
10:00
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:10
00:00
01:00

02:30

Петък, 19 юли
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Три аккорда» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Премьера. «Дина Рубина. На
солнечной стороне» (12+)
Павел Деревянко, Оксана
Акиньшина, Ирина Пегова,
Роман Мадянов, Владимир
Толоконников в комедии
«СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
Изольда Извицкая, Анатолий
Кузнецов, Евгений Самойлов
в фильме «К Чёрному морю»
(12+)
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Най-гледаните
05.00
06.00
06.45
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
17.45
19.30
19.50
20.00
22.30
23.00

водещ Любомир Захариев повторение
“Паралакс” – публицистично предаване повторение
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
Дискусионно студио”
повторение
събота, 20 юли
Новини повторение
Ранни вести на живо
НОВИНИ – сутрешна
емисия
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
НОВИНИ – обедна емисия на живо
“Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
Актуален репортаж
Класическа музика
Кратки Новини
„През планини и морета“ - документална поредица
Класическа музика
“Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
“Изгнаници клети …”
Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
“Паралакс” – публицистично предаване на
живо
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
Другата история
“От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
“Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков

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

09:05
09:40
10:00
10:10
11:10
12:00
12:15
13:10

14:45

17:05

тв програми

17.VII. - 23.VII.2019 г.

повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 21 юли
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение

01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение
понеделник, 22 юли
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи –
14.15 Паралакс
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс
16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Хрис-

то Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло –
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
вторник, 23 юли
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

сряда, 24 юли
07.45 Новини
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето
00.30 Дискусионно студио”
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов
02.30 “Нови хоризонти“ –
03.30 Алтернативи
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

05:30 България, която съградихме - Документален
филм
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев

06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

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

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

07:00
09:00
11:00
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30
00:30
02:30
05:30

03:40 «Про любовь» (16+)
04:25 «Наедине со всеми» (16+)
05:10 Александр Ширвиндт, Николай Караченцов, Леонид Ярмольник, Наталья Гундарева
в фильме «Чокнутые» (12+)
06:00
06:10
06:50

Български

Събота, 20 юли
Новости
Фильм «Чокнутые» (12+)
Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Ия Нинидзе в
фильме «Небесные ласточки»
(0+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
К юбилею актёра. Премьера.
«Александр Ширвиндт. „Ирония спасает от всего“» (12+)
«Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт» (6+)
Александр Ширвиндт, Татьяна Догилева, Юрий Богатырёв в фильме «Нежданнонегаданно» (12+)
Александр Ширвиндт,
Андрей Миронов, Михаил
Державин в фильме «Трое в
лодке, не считая собаки» (0+)
К юбилею Александра Шир-

Неделя, 21 юли
Ekids- Анимация
Честно казано - с Люба
Кулезич
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
Шпионката на Коко Скрита камера
Премълчани истини - с
Минчо Христов
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Училище за родители със Стойка Стефанова
Новини
България, която съградихме - Документален
филм
Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
Новини
Психологически портрет
- с Рени Анастасова
Шесто чувство
Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
19:45
21:00
21:20
22:50
23:45

01:30

03:15

05:00
06:00
06:10
07:55
08:25
09:20
10:00
10:15

Понеделник, 22 юли
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 България на живо - с Иво
Божков
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници

виндта (16+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Александр Ширвиндт. «Ирония спасает от всего» (12+)»
Александра Бортич, Евгений
Кулик, Роман Курцын, Сергей
Шнуров, Елена Валюшкина в
комедии «Я худею» (16+)
Данила Козловский, Артём
Михалков, Артур Смольянинов, Мария Кожевникова,
Михаил Ефремов в фильме
«Духless» (18+)
Евгений Урбанский, Нина
Дробышева в фильме Григория Чухрая «Чистое небо»
(12+)
«Наедине со всеми» (16+)
Неделя, 21 юли
Новости
Леонид Ярмольник в фильме
Дмитрия Астрахана «Перекрёсток» (16+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)
Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)

11:05
12:00
12:15
12:55
14:10
15:05

16:35
18:05
21:00
21:50

23:45
01:30

03:15

04:35

«Видели видео?» (6+)
Новости (с субтитрами)
«Видели видео?» (6+)
Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгновения» (12+)
Татьяна Доронина, Олег
Ефремов в фильме Татьяны
Лиозновой «Три тополя на
Плющихе» (12+)
«КВН». Премьер-лига (16+)
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
Премьера. Паулина Андреева, Кирилл Кяро в многосерийном фильме «Лучше, чем
люди». Новые серии (16+)
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
Ирина Розанова, Андрей
Панин, Лариса Удовиченко,
Юрий Кузнецов в фильме
«Жизнь забавами полна»
(16+)
Юрий Никулин, Ростислав
Плятт, Георгий Вицин,
Алексей Смирнов в фильме
Леонида Гайдая «Деловые
люди» (12+)
«Про любовь» (16+)

Сряда, 24 юли

Телеканал Россия (RTR)
06:00
10:00
11:00
11:25
11:45
12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
22:35
01:20
02:35
04:00
06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:25
11:45

Петък, 19 юли
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Гостья из прошлого. Х/Ф
Вечер с Владимиром Соловьевым.
Специальный выпуск
Долгая дорога к себе. Х/ф
Мой папа летчик. Х/ф
Семейный детектив
Събота, 20 юли
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пешком... Квартиры московских
композиторов

12:10
12:55
14:00
14:25
15:40
16:40
20:00
20:30
00:00
00:45
02:25
05:30

06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:55
12:45
14:50
16:35
20:00
22:00
22:40
01:20
02:25

четвъртък, 25 юли
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло –
16.30 Паралакс –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
03.00 “Първото благо“
04.00 “Край Босфора“
05.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
05.45 Дискусионно студио”
Четвъртък, 25 юли
10:30 EuroTV Shop
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев
Пятеро на одного
Небесные ласточки. Х/ф
Вести
Небесные ласточки. Х/ф. Продолжение
Выход в люди
Плакучая ива
Вести в 20:00
Плакучая ива. Продолжение
Савва Ямщиков. Моя Россия
Впервые замужем. Х/ф
Кабы я была царица... Х/ф
Пешком... Квартиры московских
композиторов
Неделя, 21 юли
Васильки. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Жена моего мужа. Х/ф
Бумажный самолетик. Х/ф
Вести в 20:00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
К 90-летию Василия Шукшина. Я
пришел дать вам волю
Обратный билет. Х/ф

17.VII. - 23.VII.2019 г.

Забавни
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сòð. 38

ВоДораВНо: „Ева милосърдната“. Екипи. Кринолин. Отскоци. Икебана. ЛЕРН. Коноп. Дял. Шило.
Дау. Тъпани. Ненов (Димитър). Есари (Махмуд). Щир.
Копнеж. Спад. Тамариск. "Амати". Металик. Тобоган.
Нога. Акита. Ота (Йоко). Бара. АПА. Аренас (Даниел). Ном. Раван. Пад. Кокили. "Ексо". Мике. Реголит.
Апаратура. Адити. Алоним. Сабатие (Пол). Стон. Помада. Орн. Агапов (Александър). Назарет.
оТВЕсНо: „Светлините на рампата“. Акселератор. Диалог. Амикрон. Маган. Крона. Ипон. Окала.
Океан. Шлиц. Двори. АМО. "Типо". Ика. Пикап. Крумов (Борис). Иск. Оуенс (Андре). Кариер. Ърин. Секти. АлгаСан. Трикотаж. Отавио. Ада. Днепър. "Абара". Лабаз. Сноб. Писмо. "Енеида". Алада. Пагон. Ктитор. "Атинянката Таис". Тире. Анали. Динас. Ориент.
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Обяви
възпоминание
На 22 юли
се навършва
1 ГОДИНА
без

Карамфила
Иванова
Радулова

(баба Фина)
19.5.1924 - 22.7.2018
от с. Подем,
обл. Плевен,
общ. Долна
Митрополия
Няма го твоя мил и
скъп образ, твоето добро сърце, което така много ни обичаше.
Ти беше добър човек, оставяйки след себе си
спомен за безкрайна човечност, топлите грижи
и обичта, с която ни дари! Незабравима майка,
баба, прабаба и приятелка.
Нищо не е в състояние да запълни празнотата в сърцата ни.
Почивай в мир!
От дъщеря Маргарита, внучка Надежда,
правнучка Таня, близки,
съседи и приятели

възпоминание
На 28 юли
40 дни
без

Генчо Василев
Златев

Най-хубавата
песен ще оставя
да я изпее волна
чучулига.
Не ще успея всичко
да направя.
Че кратки сме.
Един живот
не стига.
От семейството, гр. Добрич
С голяма тъга и искрена съпричастност редакцията на в. „Пенсионери” се присъединява към скръбта на близките на нашия постоянен и незаменим сътрудник поета Генчо
Златев от Добрич.
Ще ни липсват светлият му оптимизъм, звучният му и брилянтен стих и добрата и широка
добруджанска душа.
Поклон и вечна му памет!
Неговите стихове ще живеят още дълго в изданията на вестник „Пенсионери”.

възпоминание
Днес, на 17 юли 2019 г.,
се навършват
десет
години
откакто си отиде
от този свят
баба

Недка Бебенова
от с. Въбел, Никополско
Баба Недка беше абонат от
първия брой на в. "Пенсионери". Четеше го до последните
си дни на своя почти вековен
живот, а всички интересни публикации записваше в личния си
дневник.
Нека си спомним за нашата
добра баба Недка!
От всички Бебенови
и редакцията на
в. "Пенсионери"
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ТАРИФА

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

Възпоминание

малки обяви
0884/770787 - ASP
търси жени и мъже за охрана. Отлично заплащане. София,
ул. "Пирин" №6
0886/975614 - заменям
голям фризер за малък, продавам кучешка къщичка, подарявам котета
0886/401737 - набира се
група за екскурзионно летуване и на морето
0888/606053 - купувам
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
032/252448 - продава
1,5 мм стоманена тел изолирана, бургаски КЗ, на кангали 250 м - 1400 кг за1000 лв.
0886/123973 - търся и купувам части за москвич 412
или 408. Може и бракуван
0889/378252 - продава лечебна кализия. Лекува
диабет, катаракта и онкологични заболявания; струг за
дърво без двигател - 80 лв.,

имоти

На 21 юли 2019 г.
се навършват
ТРИ
ГОДИНИ
от смъртта
на нашия земляк

Иван Георгиев
Пангелов

роден в с. Самоводене,
Великотърновско,
живял в София
Със своите скромност,
трудолюбие, доброта ти
остави добри спомени
във външната търговия
на България и в търговията на София.
Ще помним твоята помощ за самоводчани по
здравеопазването, устройването на работа и финансовата подкрепа на клуба на пенсионера и
инвалида в родното ни село.
Ти беше добър съпруг, грижовен баща и обичан дядо.
Завинаги ще запазим спомена за твоята човечност и голямата ти обич към всички самоводчани.
Спи спокойно вечния си сън!
От Самоводското землячество в София

0886/401373 - купувам
боксониера от първи до трети етаж - в София. Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София.
Има ток, вода, двор 850 кв.
м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/
заменя двор с къща, гараж,
кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава
къща в с. Огнен, 110 кв. м,
двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г.
- за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско
02/469/0408 - продава
едностаен, реконструиран

възпоминание
На 21 юли 2019 г.
се навършват
33 години
без

Нино Иванов
Гацин

от гр. Белослав
Годините минават,
но споменът остава.
Поклон, дълбок поклон пред паметта ти!
Почивай в мир!
От семейството

17.VII. - 23.VII.2019 г.
0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
мъжки ризи по 5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 - домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска машина, фреза за мерцедес купе 115-115, бял ретроволан,
стъкло за фар, тасове и др.
0884/623471 - продава акумулираща печка "Изгрев", нова, центрофуга алпака за 3/6/ рамка
0878/905168 - мъжко
манто с подплата каракул
№50/52, със сваляща се подплата - 20 лв.; дамско манто
7/8, не е носено, № 48,50, с
подплата сваляща се - 20 лв.;
дамско манто - №48,50, сваляща се подплата - сиво-бежово - 20 лв.

в двустаен апартамент, с гараж. Цялата сграда е санирана отвън с 10 см стиропор, вътре всичко е ново, боядисано, сменени са вратите
и прозорците. Изложението
е изток-юг, има парк с много зеленина; връзка с всички превозни средства, до 3-5
минути, също и с всички вериги за пазаруване. Наблизо
има и медицинско обслужване. Без отопление температурата е 18-20 градуса.
0878/768442 - продава
стара къща в с. Агатово с 1
дка дворно място със стопански сгради и с геран, гараж и асми. С хубав изглед.
Изгодно!
0886/401737 - продава
едностаен апартамент, преустроен в двустаен, с гараж,
оборудван с ток и вода, и др.
Сградата е санирана вън с
10 см стиропор. Има връзка
с всички превозни средства
0889/613432 - частно лице купува апартамент 60 кв.
в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 400 шестгодишни канадски тополи в
нея, на пет км източно от Пазарджик
0876/212235 – продавам
къща с 4 стаи, баня, тоалетна във вилната зона на с. Побит камък, Разградско, с чист
въздух и тишина
0895/126075 – купува къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и Търново
0889/613432 – дава под
наем апартамент – 200 лв.,
в Ст. Загора
08133/2567 – продава
къща гредоред, 4 стаи, баня
с тоалетна, двор, гараж – в с.
Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две
сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
0893/852626 – продава
къща на два етажа – 8000
лв., има ток, вода, баня, 900
кв. м стопански сгради

17.VII. - 23.VII.2019 г.

Обяви
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Съобщения

Български

ЛУНеН ПоетичеН коНкурС
КАЛеНДАР

17 юли, 16 луНЕН ДЕН,
ПълНолуНиЕ,
луНа ВъВ ВоДолЕй
Най-енергичните действително имат шанс да постигнат успеха,
като ще успеят сами да отхвърлят
работата. За съжаление силите им
ще бъдат на привършване и ще почувстват преумора.
18 юли, 17 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
луНа ВъВ ВоДолЕй
Ще имате достатъчно жизнени сили и енергия, за да преодолеете затрудненията. Търсете нови пътища, импровизирайте, за да
намери нови начини за постигане
на целите.
19 юли, 18 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
луНа ВъВ ВоДолЕй
Ще получите безценен опит,
учете се от него, защото рано или
късно ще ви влезе в работа. Динамично ще се развиват отношенията с близките ви благодарение на
това, че ще заложите на личното
си обаяние.
20 юли, 19 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
луНа В риБи
Ще посрещате гости, ще организирате разнообразни тържества, празници, семейни мероприятия. Ще успеете да повдигнете настроението на хората около вас и
да ги развеселите.
21 юли, 20 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
луНа В риБи
Ще имате повишен жизнен потенциал. Ще бъдете енергични, изпълнени със сили. Работейки усилено, ще постигнете отлични резултати. Всички съмнения и тревоги ще останат в миналото.
22 юли, 21 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа, луНа В
оВЕН
Бъдете сдържани в отношенията си с близките си, така по-успешно ще решите възникналите проблеми. Не оставяйте грижите за
здравето си на заден план.
23 юли, 22 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
луНа В оВЕН
Ще действате донякъде доста
хаотично, затова резултатите ви
ще бъдат скромни. Но се налага
да работите, защото ще имате за
решаване много въпроси, на които трябва да дадете задоволителен отговор.

Община Свищов обявява ТраДиЦиоННиЯ ПоЕТиЧЕН коНкурс
“сВищоВски лозНиЦи” за аВТори оТ ЦЯлаТа сТраНа
Конкурсът е напълно анонимен.
Резултатите от конкурса ще бъВсеки автор може да участва с по дат обявени на 29 септември 2019
едно непубликувано стихотворение, г от 10.30 ч. в камерната зала при
изпратено в три еднообразни екзем- ПБНЧ „Еленка и кирил Д. аврамопляра в печатен вид на машина или ви – 1856”.
в компютърна разпечатка. Ръкописи
Краен срок за получаване на творне се приемат. Всяко стихотворение бите: 10 септември 2019 г. на адрес:
се придружава от малък плик с три- 5250 свищов, област В. Търново,
те имена, адреса и телефон за връзка ул. “Д. г. анев” № 4а, община свина своя автор. Ще бъдат присъдени: щов, отдел „култура”, за конкурса.
Наградата за поезия “Николай Отличените творби ще бъдат пубискъров” в размер на 250 лева
ликувани на интернет страницата
Първа награда – 150 лева
на Община Свищов на адрес: www.
Втора награда – 100 лева
svishtov. bg.
Трета награда – 70 лева
Телефони за информация:
Две поощрителни награди по
0631/643-51 – главен експерт
50 лева.
„Култура“

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

ваЖНо!

Фондация "Листопад на спомените" съобщава, че
поради големия интерес към поетичния сборник
"Листопад на спомените" – 2019 г., срокът се удължава до 20 юли 2019 г. Не забравяйте за обратна
връзка да напишете телефонен номер и адрес, а творбите, изпращани по пощата, да са в три екземпляра.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (17.VII.- 23.VII.2019 г.)
оВЕН - В началото на седмицата
ще прес ледвате амбициозните си
планове. Не подценявайте здравословните проблеми.
ТЕлЕЦ - Ще направите важни
уговорки, ще поставите начало на инициативи, които ще имат позитивен ефект. Здравето
ви е добро.
БлизНаЦи – Ще
имате материални
постъпления. Умението ви да обръщате внимание на детайлите ще ви спаси от
загуби.
рак – Ще изпаднете в ситуации,
които не можете да контролирате. Отстранявайте поетапно пречките, за
да придвижвате напред
проектите си.

лъВ - Мнозина от
вас ще успеят да
постигнат обновяване на жилището си.
Внимавайте да не загубите здравето си.
ДЕВа - Използвайте благоприятния
момент за постигане на подем в материално отношение. Не пропускайте да обърнете внимание на здравето си.
ВЕзНи - Благодарение на късмета
и най-вече на пестеливото отношение ще
подобрите материалното си положение. Планирайте някои свои инициативи.
скорПиоН – Отдайте се на пълноценен отдих. Намерете време да обсъдите
някои отдавна наболели
въпроси с най-близкото
си обкръжение.

сТрЕлЕЦ - Ще бъдете ангажирани
със задачи, които
не търпят отлагане. Добре
е да обърнете внимание
на здравето си.
козирог – Концентрирайте се, за
да не пропуснете свои
важни задължения. На
мнозина от вас ще се наложи да се погрижат за
здравето си.
ВоДолЕй - Близки и интимната
половинка ще ви
помогнат да планирате
бъдещето си, без да изпадате в ситуация, в която да ви се наложи да
проявите крайност.
риБи – Ще получите неочаквани
шансове за въвеждането
на желаните от вас промени. Изненадайте приятно интимната си полоДЖеСИКА
винка.

ЗаПОЗнайте се

0894/202602 - 71 г./175
см/70 кг, не пие и не пуши,
търси жена за съжителство
или брак
02/4690408 - учител от
София, пенсионер, свободен, без „опашки“, търси
себеподобна дама от 75 г.
нагоре. Да се обаждат дами, които са самотни и искат да им се усмихне щастието!
0897/735261 - 68 г./170
см/70 кг, търся сериозна
жена за съжителство при
нея - от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к. 1577,
лиляна костова - 70 г., образована, очаква писмено
предложение от свободен
заможен мъж
0876/928763 - търся самотна вдовица, при която
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Покана

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Най-учтиво ви каним да вземете участие
в ХХII Национален преглед на художествената
самодейност на хората от третата възраст
Пенсионерският музикален форум ще се проведе на 3 август (в един ден),
начало 9 часа, в читалище "Паисий
Хилендарски" в Балчик.
Мероприятието e под патронажа на кмета
на община Балчик г-н Николай Ангелов.
ПоБЕДиТЕлиТЕ щЕ БъДаТ НаграДЕНи
За контакти:
ангел събев - председател на общинския
съвет на пенсионерите - Балчик,
тел. 089 555 4085, софка Денева - 089 898
7609, Тодор Тодоров - 087 816 5686, Тодорка
Харизанова - 089 579 6433
да живея
0889/204146 - търся жена от 60 до 66 г. за сериозна връзка, която да живее
при мен - в Ловешка област
0894/960290 - вдовица
на 69 г./160 см/66 кг, благородна, обича домашния уют,
желае запознанство с мъж
на подходяща възраст, за да
споделят старините си заедно при него. Да е от Пловдивския регион!
0897/270599 - на 69 г.
съм. Търся мъж пенсионер,
от 65 до 75 г., висок над 170
см, без дом, да живее при
мен на село
032/249675 - баща на 89
и син на 62 г. отново търсят
жена до 65 г. - здрава, непушачка, с пенсия, без ангажименти - за гледане срещу
унаследяване
0894/768863 - приема
без ангажименти бездомна
здрава дама от 64 до 75 г.
за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и весел човек
0893/995492,
0895/245207 - пенсионер
търси свободна жена, съ-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

17 юли 2019 00:39:26 ч. - пълнолуние. за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час
и да продължите на сокове и течности до същия час
на следващия ден.

времетО
в сряда времето ще върви към подобрение, ще има
променлива облачност и температури от 13 до приятните 24 градуса. в четвъртък повишаването на градусите ще продължи и ще достигат до 26, валежи не се
очакват. в петък и събота няма да се наблюдават съществени промени на времето. в неделя обаче отново
ни очакват дъждове, но температурите ще се запазят
в диапазона 17-28 градуса. в понеделник вече ще е горещо – около 30 градуса, с променлива облачност. във
вторник времето ще е слънчево и лятото ще се завърне с температури от 18 до 31 градуса.

БиОПрОгнОЗа
Очакваните магнитни бури могат да провокират повишена раздразнителност, безсъние и неразположение
у хората с по-лабилна нервна система. Ще им помогне
пиенето на успокояващи запарки от листа на маточина и мента, цветове от лайка и лавандула, шишарки
от хмел, стръкове мащерка, босилек и жълт кантарион и др. Периодът остава неблагоприятен за здравето
на страдащите от язвена болест. Освен спазването на
подходяща диета за тях е добре няколко пъти дневно
на гладно да изпиват по 15-20 капки клеева тинктура спиртен извлек от прополис, изключително богат както на вещества с епителотоничен и противовъзпалителен ефект, така и на такива, унищожаващи директно бактерията, която причинява увреждане на стомашната лигавица.
Д-р иван сТоЯНоВ
магнитни бури - 19, 20.VII.

що пенсионер, без проблеми, с добър характер,
милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и
разбрана. Да е със собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование,
от село или град.
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица
или разведена от 61 до 63 г.
1113 софия, п. к. 73 68 г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна, търси приятелство
с подходящ, необвързан
мъж, с качества, аналогични на нейните
0876/108124 - вдовица
на 66 г./158 см/73 кг, добра, интелигентна, скромна, с благ характер, отлична домакиня, търси добър,
честен и морален човек от
Варна и региона, Добрич,
Шумен и Силистра. Само
сериозни обаждания!
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50% от мъжете над 50-годишна
възраст страдат от доброкачествена
хиперплазия на простатата

Заболяванията
на
простатата се срещат
все по-често. Това зависи, както от хормоналните изменения, които настъпват у мъжа след 50-годишна възраст, така и от
начина на живот и хранене. Хиперплазия на простатата е едно от най-често срещаните доброкачествени състоя-

ния при мъжете,
което влияе много силно
върху качеството на живот на пациентите. 50%
от мъжете над 50-годишна възраст страдат от това
заболяване, до 80% - над
60 години и над 90% при
мъжете над 80 години.
Признаците са толкова по-подчертани, колкото по-голяма е хипетрофията на жлезата и последващото стеснение на
уретрата. Симптоматиката се изразява в: често уриниране, както през
нощта, така и през деня,
затруднения в началото
на уринирането; намаление количеството и си-

лата на пикочната струя.
Счита се, че причините
са комплексни и зависят
от много неща: хормони,
възраст, растежни фактори, начин на живот –
хранене, околна среда и
др. След 40-та година при
мъжете настъпват естествени хормонални промени, по подобие на мено-

паузата при жената. Определят се с термина „андропауза”. Проявленията
й са свързани именно с
прогресивно намаляващите нива на свободния тестостерон, докато нивото на естрогените (женските полови хормони) остава същото или
относително нараства.
Лечението на хиперплазия на простатата често е свързано с лекарства,
притежаващи странични
ефекти, а оперативната
намеса невинаги е решение на проблема. За радост, има по-щадящи начини, на базата на расти-

телни субстанции.
ПростаРен e специално разработена синергична формула от висококачествен екстракт от
Върбовкa, Гроздово семе
и Селен от натурален източник, в най-усвоимата
му за организма форма LСеленометионин. Върбовката е наричана от австрийския фитотерапевт
Мария Требен „мъжката билка“. Неслучайно тя
получава това название.
Те действат благоприятно едновременно върху различни симптоми,
свързани с неразположенията на простатата. Възпират растежа на епителните клетки; подпомагат
естествената дейност на
простатната жлеза на различни нива; действат противовъзпалително и антибактериално; предпазват
от туморни израждания.
П р о с т а р е н
(ProstaRen) може да се
използва както съпътстващ традиционното лечение, така и като негова алтернатива. Чрез
ПростаРен се ограничават страничните негативни ефекти, появяващи се
често след продължително медикаментозно лечение или чрез оперативна
намеса. ПростаРен може
да се използва удачно и
след оперативно лечение.
търсете в аптеките или онлайн на
www.botanic.cc!

Сухият плеврит изисква точна диагноза
Сухият плеврит е възпаление на
обвивката на белия дроб - плеврата, но без да се натрупва течност
в плевралната кухина. Възпалените
повърхности на плеврата се трият
при движението на белия дроб и
затова се поражда болка. Тя може да е много силна и въобще да
не отговаря на реалните промени
в плеврата.
Често се получава след остри
вирусни инфекции - простуди, и
остава да притеснява болния. Но

диагнозата "сух плеврит" трябва
да се поставя само след като се
изключат всички други възможни
причини. Доста често това е болка
от междуребрена невралгия - възпален нерв между ребрата. Което
също е доста болезнено. Или херпес зостер, вирусна инфекция, често засягаща междуребрените нерви. Лечението на сухия плеврит е
с покой, домашен режим, противовъзпалителни и противоболкови лекарства.

как да ñïðете
áолката ïðи ïодаãðа
Болката при подагра връхлита неочаквано и наистина е
много силна. Сигурно средство е колхицин. Това е отровата
на есенния минзухар
и тя е много ефикасно
лекарство. Трябва лекарят да го предпише
и да се запасите с него.
При остър подагрозен
пристъп се вземат 2-4
милиграма. Действието настъпва до половин час и трае 4-5 часа. Едновременно на-

лагайте болния палец
с лед.
Вероятно лекарят
ви е обяснил хранителния режим - без месо, момици, бъбреци,
дивеч и варива - фасул, леща, грах. Всички
те са източници на пикочната киселина, която се отлага в малките стави и предизвиква
бурна реакция на организма. Но хранителният режим трябва да
се подкрепи с лекарства. Вземат се алопу-
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ринол - милурит, който
държи нормално нивото на пикочната киселина в кръвта, както
и солуран, уридан, пиперацин. Обикновено
средство, което не е
лишено от смисъл, е да
се пие 3 пъти дневно
в интервалите между
хранене по 1 кафеена
лъжичка сода за хляб.
Тя променя реакцията
на урината и увеличава разтворимостта на
пикочната киселина и
нейните соли.
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Ние – публиката, която плаща…

Управляващ

Машинистът кара влака:
„Туф-тудуф и трака-трака”…
После – без съмнение тук –
качва филмче във фейсбук:
как в колата се намира,
пътищата инспектира.
Сетне пък по навик стар
качва се в електрокар.
Брей – човекът вездесъщ
и народен, и могъщ,
тъй умело управлява!
Не и нашата държава!
Уляна Петкова

Христо
КОМАРНИЦКИ

Мидени

 Жените, които не искат
да бъдат в сянката на мъжете си, сами отиват на плажа.
 Повечето мъже предпочитат да получат слънчев
удар край морето.
 Искаш ли да нямаш песъчинки в обувките си, тръгни бос.
 Жените на евиния плаж
може и да са голи, но не са
боси в морето на живота.
 Морето му е до колене.
Но за всеки случай ходи с наколенки.


Изразът "Да поседиш
с детето" е крайно неправилен и неточен. С
детето можеш да бягаш,
пълзиш, подскачаш, да
се правиш на идиот, но
просто да поседиш не ми
се е случвало...

– На ĸoлĸo години
ставаш?
– Ами… ĸoгaтo се омъжих за моя, аз бях на 20,

ник и когато го хванат
дяволите.
 За да се случи найлошото, винаги има
предостатъчно време.
 И от скокове в мислите си може да паднеш ниско.
 Когато сънят свърши, започва действителността.
Борис АНАНИЕВ

ки, но изгарят тези, които нямат плажен чадър.
 Прогнозите за времето
не са пълни, ако не казват откъде ще духа вятърът край
морето.
 Който носи камък в пазвата си, не ходи на плажа на
нудистите.
 Излезе от водата с морски таралеж в банския.
 Какво сте разголили душата си! Да не се намирате
на плажа!
Турхан РАСИЕВ, Варна

поиграят,
поиграят, пък
по някое време вземат
ролята на политици.
Обаче публиката, като
знае какви блюдолизци
и фурнаджийски лопати са били в журналистическата роля, как да
им повярва, че няма да
са същите и в политическата роля? В крайна
сметка същността на актьора много често прозира и през грима, и
през маската. Но има и
наивни зрители, хващат

се на играта им, аплодират ги. После ги освиркват, но какво от това
– човекът се е
качил на
сцената,
изиграл е
каквото са
му казали
да изиграе
или каквото
той сам си е
наумил… И
най-важното
– взел си е хонорара!
Та така – България
е сцена и всички ние
сме актьори. Но някои
са с по-централни роли и са щедро заплатени, други са в миманса
и обират хонорарните
трохи, а на трети е отредена ролята на безмълвна публика, която плаща за представлението. Кой обаче е
режисьорът, да му…
Онези с централните
роли сигурно знаят,
но не казват! И на тях
да им…
Димитър БЕЖАНСКИ

Изобретения
на блондинките
 Съдържание на речник.
 Фенерче на слънчеви батерии.
 Чай в непромокаеми пакетчета.
 Парашут, който се отваря автоматично
при удар.
 Инвалиден стол, който се кара с педали.
 Вентилатор без електричество, който
се задвижва от вятъра.
 Зарядно устройство, работещо с батерии.
 Хладилник за ескимоси.
 Надуваема дъска за дартс.
 Пожаробезопасни кибритени клечки.
 Лента, която не се осветява.
 Хеликоптер с катапултируема седалка.
 Рh-неутрален шампоан.

Български език за чужденци
Човек, който събира коне КОНСУМАТОР
Човек, който търси жаби ДИРИЖАБЪЛ
Човек, който мрази старите хора ДЯДО МРАЗ
Човек, който се завира в дините ДИНОЗАВЪР
Човек , който седи до кръста във
вода - ДУПЕДАВЕЦ
Човек , който задава въпроси на
дърветата в гората - ПИТАГОР

В иц о т ека
а той на 40 години. Значи
бях два пъти по-млада от
него. Сега той е на 70 години, значи аз съм на 35!

Мъж се връща внезапно вкъщи и заварва жена
си и любовника й:
– А пък аз се чудя – казва с някаква загадъчна усмивка той – кой ли е този
беден човечец, на когото

които играят ролята на
министри, а всички вкупом са в ролята на правителство.
Други едни аркашки
пък са се гримирали като народни представители, кръстили са си
трупата „Парламент“. И от
първи състав
са взели ролята
на управляващи, а от
втори – на
опозиция.
Има и трупа, наречена „Съд“, трупа, наречена „Прокуратура“, трупа, наречена
„Полиция“. Актьорите от
тези трупи, трябва да им
се признае, много хъс,
много жар влагат в играта си, но нещо все не
им се получава, публиката не им вярва. Както
впрочем не вярва и на
ония, дето играят ролите на министри, на депутати, на патриоти и на
народни трибуни.
Много артисти години наред приемат ролята на журналисти,

черупки

 В морето на живота всичко ни дойде до гуша. Обаче
търпях, за да не останем на
сухо.
 В люлката на вълните
спокойно се люлее този, който умее да плува по гръб.
 Спасителят на плажа
имаше такъв страшен поглед,
че никой не смееше да влезе
в морето.
 Морски залез – последните лъчи на слънцето се къпят между вълните.
 Слънцето свети за всич-

Песъчинки
 Което е преживяно, не може да му заповядаме отново да се
случи.
 Когато страхът е
повече от желанието,
човек става въздържан.
 Да ти изстине мястото в работата може
и когато времето е
много горещо.
 Човек става плен-

Целият свят е сцена,
а всички ние сме актьори… Кой го беше
казал? Май Шекспир…
За целия свят не
знам, не съм достатъчно информиран, но
България наистина е
сцена и много актьорлък се демонстрира
на нея. Едни актьори
играят по-талантливо,
други – по-бездарно,
но се играе, играе се
безспирно.
Малка подробност
– някои актьори сами
си избират ролята, на
други ролята им е наложена насила, има и
такива, които безпроблемно минават от една роля в друга, после
се връщат към предишната, но безкрайният спектакъл си върви.
Малко уточнение
– да не забравяме, че
във всяка пиеса, във
всеки спектакъл актьорът изобразява не
това, което е той самият, а това, което му налага ролята.
Ето например имаме едни актьорчета,

току-що му запалиха червения автомобил, паркиран пред нас?

Жена съди мъжа си за
изневяра:
- Господин съдия, моят
мъж ми изневерява и искам развод!
- А вие видели ли сте го
с друга?
- Не, но чух.

Човек , който спира коне и каруци - КОНСПИРАТОР
Човек, който пипа парите на леля си - ПАРАЛЕЛЕПИПЕД
Човек, който мрази тиквите АНТИКВАР
Човек, който си харчи всичките
пари - ДОЦЕНТ
Човек, който яде килими КИЛИМАНДЖАРО
Човек, който глади с радиатор ГЛАДИАТОР

- Е, това не може да се
приеме за доказателство
по делото, трябва да го
хванете, като го прави!
Жената се ядосала, когато разбрала, че няма
шанс да убеди съдията, и
затова пръднала колкото
може по-силно. Съдията:
- Не ви ли е срам!!! Това е обида за съда и ще заплатите глоба!!!
- Не бях аз, г-н съдия!
Вие видяхте ли ме?!!
- Не ви видях, но чух!

Човек, които сам се сваля САМОСВАЛ
Човек, който превозва круши с
кораби - КОРАБОКРУШЕНЕЦ
Човек, който обича всичко да е
на аванта - АВАНТЮРИСТ
Човек, облечен с расо - РАСИСТ
Германска баба - БАГЕР
Виола, която свири само през лятото - ВИОЛЕТА
Дете, което не е родено в Гърция НЕГЪРЧЕ

Страницата подготви Иван ВАСЕВ

