ÄВА ВЕСТНИÊА В ЕÄИН
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Участвайте
в дискусията
по проекта
„визия за
България“

Çà âàøåòî

®
Брой
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на стр. 22

Край на фалшивите експертизи

Год. XXVIII (1310)

Нов модел на медицинска експертиза за хората с увреждания беше обсъден на заседание на НациНАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК
оналния съвет за тристранно сътрудничество. Част от промените
ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
предвиждат всеки със съмнителна
оценка от ТЕЛК да минава на преИЗЛИЗА
В
СРЯД А
глед пред Националната експертна
лекарска комисия. Целта е да се сложи край
на фалшивите инвалидни експертизи. Промените ще бъдат разгледани от МС.
че ще се взима за база ще се добавят по още
При
определяне
стенай-тежкото, а от съпът- 20% за определяне на
На визитната му
пента на увреждане ве- стващите заболявания инвалидността.
картичка би трябвало да пише: Атрантик арабаджиянастор. Професия –
магьосник. Хоби –
майтапчия.
Но честно казано,
не знам той дали изобщо има визитни
Правителството ще отпусне 150
картички. Ако примлн.
лева повече за хората с уврежтежавате негова видания,
а до края на септември в парзитка, може би това
ламента ще бъдат внесени промени
е илюзия…
Сегашната пенсионна сисв трите закона, които регламентират
При него всичко
тема, която се използва погрижата за тях.
и винаги е започвавече от 20 години, вече е неЩе бъде изготвен и регистър на холо като на майтап.
изгодна – нито за държавата,
рата със специални потребности, за
Първия фокус му
нито за пенсионерите. Това
да показва реалния им брой и личкоментира финансистът Копоказала баба му.
ната нужда за всеки от тях.
льо Парамов.
на стр. 3
на стр. 30
на стр. 2
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астор:

МАГИИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!

Пенсионната 150 млн. лв. за хората с
система е увреждания - догодина!
неработеща

Размисли на главния редактор

Суверенно право

Ограничената информация около
БРИКС доказва възприета линия, вероятно разпоредена от Брюксел, да
се правим, че подобно чудо няма. Нищо че членките на реалния съюз дават
над 1/3 от брутния вътрешен продукт

„Фолклорна магия“ в Банско

на планетата, населението им е половината от жителите на земята, а територията само на Русия е два пъти поголяма от „великата” Америка. Добавим ли Китай, Индия, Бразилия, ЮАР,
нещата стават сериозни.

ПОЗиЦия

ÏÐÎÏÀСÒ

докато законотворците отдъхват от всеотдайно напрегнат труд в парламента, а премиерът трупа рейтинг с „добри новини”, пламна поредната знакова сграда в центъра на столицата – Царските конюшни.
ако някой наивно е повярвал на дадените обещания след опожаряването на част от тютюневия град
в Пловдив, че ще се въведат драконовски мерки подобно нещо да не се случва, си е за негова сметка. историческите, архитектурните и културните забележителности ще се унищожават, щом държавата
не подпомага наследниците да изпълняват законовите задължения за поддръжката им. и не бъдат поставени непреодолими бариери пред апетитите на
олигарси, желаещи да усвояват „освободените парцели” след „случайни” палежи.
„всичко мара втасала”, ще рече песимистът. найважният проблем ли е това? Отговорът е категоричен – знаковите постижения на предците, формиращи национална гордост и самочувствие, трябва да
бъдат съхранени за поколенията. „Човек и добре да
живее, умира и друг се ражда. нека роденият по-късно,
като гледа този надпис, си спомня за оногова, който
го е направил.” сиреч сътвореното остава. докато
управниците и бизнес кръгът около тях не осмислят
завета на кан Омуртаг, пропастта между нас, нормалните българи, и тях ще расте.
„П”

на стр. 4

Äà å åäðî
æèòîòî,
äà ñà ïúëíè
õàìáàðèòå

Заключителната вечер на първия
фестивал „Фолклорна магия“ пре-

дизвика възторжени емоции в Банско.
на стр. 8

на стр. 29

Áúëãàðêàòà,
êîÿòî ñòàíà
âàëèäå ñóëòàí
Едно красиво девойче, раснало в
скута на Родопа, по произход християнка, с име София (или Соня според
някои), става наложница на османския
султан Абдул Хамид I, майка и валиде
султан на султан Мустафа IV. Знае се със
сигурност, че е родена през 1761 г. в малко село, където хората успели да запазят
вярата си по време на масовите потурчвания през 1670 г.
на стр. 24

аБОнирайте се!
до 15 август във всички
пощенски станции
Цените са:

1 месец
2,40 лв.

4 месеца
10,20 лв.

КАТАЛОЖЕН №552

Желаем ви
да работите
със същия
ентусиазъм

на стр. 5

2

2

Законът
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Български

Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Договор за издръжка и гледане

85-годишният Найден
Иванов от с. Мещица,
общ. Перник, ни пише
тревожно писмо, от което разбирам, че „жена ми
почина през 1986 година.
А двамата ни синове се
разбраха да дадем на големия син къщата със задължение за доглеждане.
Малкият син пожела да
му дадем 3 декара дворно място.” После построили къща... С писмото ни
изпраща копие от нотариален акт, с който Найден прехвърля на сина си
Петър „собствено дворно място в с. Мещица,
Пернишко, заедно с построените върху същото
жилищна сграда СРЕЩУ
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на сина
му Петър да поеме гледането и издръжката на
баща си Найден, като му
осигури спокоен и нормален живот, като прехвърлителят Найден – баща му, си запазва правото да живее и ползва до
края на живота сутерена
от жилищната сграда и
цялото дворно място.” С
този нотариален акт Петър – синът му, е поел тези задължения. Писмото
е объркано и не може да
разберем с кой от двамата синове г-н Иванов има

проблем. Но тъй като ни
е изпратил копие от нотариален акт, приемаме,
че г-н Иванов се жали от
сина си Петър, който не
му позволява да ползва
сутерена или „стаята” и
иска да изхвърли багажа
му от нея. Съгласно под
писания договор двете
страни са поели съответните задължения и следва да ги изпълняват.

во да развали договора
за издръжка и гледане.
Това става по правилата
на Закона за задълженията и договорите. Обикновено тези договори се
развалят, прекратяват от
съда. Това произтича от
ангажиментите, поети с
нотариалния акт. Затова
нашият читател Найден
Иванов, ако синът му Петър не изпълнява поети-

Договорът за издръжка и гледане е
двустранен възмезден
договор, при който лицето, което е прехвърлило свой имот срещу
задължението за издръжка и гледане, очаква, че другата страна
ще изпълнява поетите
по договора задължения съвестно и добронамерено. На практика
едната страна прехвърля

на другата своя имот не
за пари, а срещу очаквана грижа, издръжка и гледане. Характерното при
този договор е, че прехвърлителят на имота се
лишава от собствеността си срещу, най-общо
казано, едно обещание
за гледане и подпомагане в бъдеще. Ако тези задължения не се изпълняват от получилия имота,
прехвърлителят има пра-

Бисер Петков - председател
на Надзорния съвет на НОИ

Надзорният съвет на Националния
осигурителен институт (НОИ) избра
ново ръководство. За председател на
ръководния орган на институцията
бе избран министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Като представител на национално представените синдикални организации
президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов застава на поста заместник-председател на съвета, а замест-

ник-председател от квотата на работодателите ще бъде избран на следващото заседание на надзора.
Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване председателството на Надзорния съвет на
НОИ е с мандат една година и се предава на ротационен принцип между трите страни, участващи в него –
изпълнителна власт, работодатели и
синдикати.

те задължения по договора, може да го развали,
като заведе дело в райония съд. Тъй като в този
нотариален акт прехвърлителят си е запазил правото на ползване на „сутерена и цялото дворно
място”, ние разбираме,
че синът му очевидно му
пречи да ползва сутерена. В тази връзка той може да се обърне към съдия-изпълнител или към
съда да задължи неизправната страна по договора да го спазва и да не
му пречи да ползва имота. Разбира се, тук посочваме схематично това му
право, защото документацията, която ни е изпратена, е твърде оскъдна, за да даваме конкретни съвети.
В случай че г-н Иванов има проблеми с помалкия син, то за съжаление ние не бихме могли да коментираме неговите имуществени отношения с него, тъй като
не разполагаме с никакви що-годе писмени документи и логично обяснение на случая. Тук коментираме само изпратеното ни копие от нотариалния акт, който цитирахме по-горе.

пенсии, както и да се
преразгледат оценките за пенсиите.
Според финансиста
Георги Вулджев наличие на таван на пенсиите беше необходимост
на самата структура на
държавното пенсионно осигуряване и този
инструмент все още е
нужен.
"Съотношението на
пенсионер и работещ
се увеличава всяка година. Основната причина таванът да не падне за всички пенсионери е големият дефицит
в НОИ. Определено има
проблем в сферата на
пенсионното осигуряване и той трябва да
бъде решен скоро“, категоричен е Вулджев.
От юли следващата

година таванът на пенсиите, който в момента
е 910 лева, отпада. Така
всички, които са се осигурявали на по-висока
сума, ще получават толкова, колкото покриват
вноските им. 44 хиляди пенсионери, които в
момента получават максимален размер на пенсиите, няма да могат да
се възползват от отпа-

Уведомителни
писма на бъдещи
пенсионери

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изпрати 81 052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на
ранно пенсиониране. Освен информация за осигурителните им права, в писмата са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия.
Такава кампания НОИ прави за втора поредна година – през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души.
Целта на уведомяването е да бъде осигурено достатъчно време на бъдещите пенсионери да се погрижат
за набавянето и оформянето на всички необходими
документи във връзка с излизането им в пенсия. Това
не само осигурява спокойствие на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото
пенсионно производство.
През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете – 64 години и
2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да
са изпълнени едновременно.
Националният осигурителен институт препоръчва
на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те
могат да получат във всяко териториално поделение
на институцията. ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ, както
и позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица.

Отиде си 108-годишната
баба Матена
Най-възрастният жител на Хасковска област
и една от най-старите
българки баба Матена
почина на 108–годишна
възраст, съобщиха от община Ивайловград.Тя е
сред малцината, живели
в два века.
През дългия си и достоен живот тя успя да

Пенсионната система е неработеща

От стр. 1
"Сегашният модел
е много тежък за българските пенсионери.
Държавата трябва да
доплаща доста пари и
бюджетът не може да се
направи добре. Всички
пенсионери са участвали в изграждането на
България в последните 40-50 години и в момента не им се отблагодаряваме добре", коментира Парамов.
По думите му пенсионната система се
е запазила заради финансовата стабилност
на държавата, но тази
стратегия вече започва да губи своя смисъл.
Той препоръча да се
преразгледа въпросът
с поставянето на таван
при получаването на
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дането на тавана догодина.
От 1 юли 2019 г. 55
хил. пенсионери ще получат увеличение до новия таван от 1040 лева.
Промяната важи само за
тези, които тепърва се
пенсионират. За всички
56 хиляди българи, които в момента получават
тавана на пенсиите, сумата ще остане с лимит.

преживее четирите големи войни – Балканската, Междусъюзническата, както и двата световни конфликта.
Баба Матена е родена в село Голям Дервент
на 13 януари в далечната 1910 г. Семейството й
построява голяма къща с
намерението там да живее целият им род заедно. За нещастие по време
на събитията през 1913 г.
турците изгорили дома й,
а част от роднините й са
избити. По време на Балканската война преживява драмата на тракийските бежанци. Прекарва повече от денонощие като
тригодишно дете, скрита
от родителите си в дълбока хралупа, за да не бъде посечена от преследващия бежанците башибозук.
После се установява в село Ламбух, където се омъжва и отглеж-

да децата си. До 2010-а
година, когато навърши
100 години, отрудените й ръце биеха камбаната на селската църква.
До своята 104-годишна
възраст старицата живя в Ламбух, грижеше се
сама за себе си и къщата си. След това се премести в старческия дом
в Ивайловград, където й
разрешиха да си направи малка градинка. Само
допреди две години емблематичната за региона
баба прекопаваше лехите. Тайните на дълголетието си баба Матена обясняваше с много труд, вяра в Бога и прекрасното малиново вино, което дълги години сама си
приготвяше. Столетницата последва съпруга и
децата си в отвъдното на
108 г. и 172 дни. Стотици
жители на Ивайловград
се преклониха и сбогуваха с достойната старица.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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150 млн. лв. за хората
с увреждания - догодина!
От стр. 1
Това стана ясно след срещата на премиера
Бойко Борисов
с представители на протестиращите майки на деца с увреждания и омбудсмана Мая
Манолова, която продължи 5
часа в МС.
"Проведохме
една интензивна среща
с премиера, министрите на социалната политика и здравеопазването и вицепремиера Томислав Дончев", каза една от майките и допълни,
че работните среши продължават.
До края на септември
в парламента ще бъдат
внесени промени в законите за хората с увреждания, за социалните услуги и за личната помощ.
Обсъжда се създаването
на специализиран орган,
който да отговаря за тях.
Работна група вече об-

проблеми

Български

Д-р Дечо Дечев управител
на Здравната каса
Почти единодушно депутатите избраха
д-р Дечо Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
"За" кандидатурата му гласуваха 124 депутати, нямаше "против", а само един глас
"въздържал се".
До избора на нов шеф на касата се стигна, след като парламентът освободи предсрочно д-р Камен Плочев от поста.

съжда стандарт за помощните средства като
инвалидни колички, столове и т.н. Майките отново поискаха подобряване на критериите за финансова подкрепа. С други думи казано, парите
да не бъдат увеличавани "на калпак", а според
личните нужди на конкретен човек.
Палатковите лагери
ще продължат, докато
не бъдат видени нещата
на хартия, категорични
са протестиращите родители.
Според
премиера

предстои проверка на
електронната система за
хора с увреждания. Негови колеги смятат, че
съществуващата система
не работи, въпреки че
правителството е отделило сериозни средства
за нея.
По думите му за новия бюджет могат да се
гарантират 150 млн. лева повече. Бойко Борисов допълни, че родители на деца с увреждания ще бъдат включени в
различните работни групи, за да има повече прозрачност.

Дечо Дечев беше единствена кандидатура. Той ще довърши мандата на Плочев
до 12 март 2020 г.
До момента Дечев беше директор на
столичната болница "Св. Иван Рилски".

Просрочените задължения на "Топлофикация - София" към "Булгаргаз"
са нараснали до 100 милиона лева,
като само натрупаните от септември
миналата година до юли на настоящата са близо 52 милиона. Още 27 милиона лева дължат и топлофикациите в
Бургас, Плевен и Враца. Това може да
затрудни плащанията на "Булгаргаз"
към доставчика й "Газпром".
"Топлофикация - София" трябва
да заплаща тези просрочени задължения. Ако не се стигне до плащане от "Топлофикация", "Булгаргаз" ще
предприеме действия по принудително събиране на вземанията. Столичното дружество многократно е пре-

дупреждавано, че трябва да си плати
доставката на гориво, за да не се налага "Булгаргаз" да събира вземанията си по съдебен ред.
"Топлофикационните дружества
формират близо 40% от приходите на
"Булгаргаз", което оказва съществено влияние върху финансовата стабилност на обществения доставчик
и върху гарантирането на газовите
доставки за страната. През годините задълженията им са разклащали
финансовата стабилност на "Булгаргаз". Към началото на 2015 г. бяха
достигнали близо 380 милиона лева. Към днешна дата са в размер на
127 милиона.

Кредит за пенсионери
Райфайнзенбанк предлага облекчени изисквания и безплатна застраховка „Живот” за кредит,
предназначен специално
за пенсионери.
Църквата помага
в Странджа

От 5000 до 15 000 лв. потребителски кредит найчесто теглим от банка за
да направим летен ремонт
на дома.
Безработицата
намалява

Безработицата в страната през юни намалява до
5,7%, което е понижение от
0,4% спрямо май 2018 и от
1,1% на годишна база.
Компенсация
за убити животни

Обсъждат закона за тишината
Между 23 и 8 часа
(вместо до 7 часа както
досега) се въвеждат ограничения за озвучаване на
открити площи в зони и
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони,
територии със смесено
предназначение, озвуча-

ването от пътни превозни и плавателни средства,
предназначени за спорт,
туризъм и развлечения, и
водноатракционни услуги, както и зареждането
на обекти. Парламентът
утвърди на първо четене
предложените от вицепремиера Валери Симе-

Съкращения на миньори
Започват първите съкращения на
миньори от подземния рудник "Бобов дол", който спря работа наскоро. На трудовата борса отиват 400
миньори. Почти на всички работещи в рудник "Бобов дол" са връчени
предизвестия, а повечето са излезли
в отпуск. След края на отпуската ще
се регистрират в бюрото по труда в
Дупница. Някои са получили предизвестията си, докато са били на смяна
- на двеста метра под земята.
Инспекцията по труда ще се произнесе за десетина трудоустроени в

кРАТКИ
ВЕСТИ

Официални представители на Българската православна църква взеха страна
в драмата с изтребването
на заразени животни край
турската граница. Църногорският манастир подари
20 овце на бедни стопани.
Пари за летни ремонти

Поскъпнаха застраховки, Парното затъва в дългове
горива и вода

Общата инфлация на годишна база през юни 2018
г. е 3,2%, обяви Националният статистически институт. Според данните с най-голям ръст от 21,2% са
застраховките на транспортни средства.
На второ място по поскъпване през юни са билетите за самолетите - вътрешни и външни линии
- те са с 20,9% по-скъпи от юни 2017 година.
Горивата и смазочните материали са група с поскъпване от над 16%, на същото ниво са поскъпнали и цените на престой в хотелите у нас.
Двуцифрено поскъпване има още при цената
на водата и услугите на
ВиК дружествата
– 13,6%,
както
и
на услуги,
свързани с поддръжката
на жилищата – 10,3%. Храните и безалкохолните напитки са
поскъпнали с 2,7%, а транспортните услуги - с 8,2%.
На обратния полюс - поевтиняващи за периода
юни 2017 - юни 2018 г., са мобилните телефони - с
14,3%, както злато и бижута с 0,3%. От напитките
бирата е поевтиняла с 4,9%, а кафе и чай - с 3,8%.
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рудника, които са под защита на клаузи от закона. Същевременно 14 от предвидените за съкращение миньори бяха на заседанието
в парламента, когато депутатите разгледаха внесеното от инициативна група и от омбудсмана Мая Манолова предложение за промени в закона, така че 82
от миньорите, които имат необходимия стаж и възраст, да могат да
се пенсионират. Миньорите се надяват да получат и предвидените при

съкращение обезщетения в законовия срок. В рудник "Бобов дол" са останали да работят само около 20 души, които демонтират кабели и двигатели от производствените мощности. Извършват консервация по самия рудник.

онов и правителството
промени в Закона за защита от шума в околната среда.
Текстовете бяха подкрепени от 127 народни представители - ГЕРБ,
Обединени патриоти и голяма част от БСП, 17 души бяха "против" и те са
от групата на ДПС, 10 се
въздържаха.
Ограниченията не важат за гари, автогари, аерогари и системи за предупреждение при бедствия.
Контролът да се пази
тишина в посочения часови пояс се възлага изцяло
на МВР, като служителите
ще имат право да предприемат съответните законови действия за спиране на шума. В светлата
част на деня си остава задължение на РЗИ. Санкциите за нарушителите като
цяло се удвояват.

Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ) започна изплащането на обезщетенията на
фермерите, чиито овце и
кози бяха евтаназирани заради огнищата на чума по
дребните преживни животни в селата Воден и Кости.
Преведени са 304 817 лева.

б и с е ри
ГЕРБ е уморена, но „ вкоренена” партия. Много дълго управляват, свикнаха и
се вживяха. Ако искаш да
си „факт”, ще трябва да си
„герб”. Нямаш избор.
Д-р Николай Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Ключова среща на
лидерите от БРИКС
От 25 до 27 юли в Йоханесбург се състоя десетата юбилейна среща на държавите - членки
на една от най-мощните икономически групировки в света - БРИКС. Делегациите бяха ръководени от лидерите на петте страни – Владимир Путин от Русия, Си Цзинпин от Китай,
Нарендра Моди от Индия, Мишел Темер от
Бразилия и Сирил Рамафоса от Южна Африка
(на снимката). В подписаната декларация се
подкрепя отворена за всички многостранна
търговска система, както е предвидено в правилата на Световната търговска организация.
Петте страни се зарекоха да се борят с едностранчивия подход в международната търговия и протекционизма на фона на митническата политика на американския президент Доналд Тръмп. Те изразиха намерение съвместно да се противопоставят на традиционните
и нетрадиционните заплахи за сигурността, да
поддържат честен, справедлив и равноправен
международен ред въз основа на залегналите
в Устава на ООН принципи и да съдействат за
създаването на справедлива данъчна система
в условията на цифрова икономика.
Юбилейната среща на БРИКС е втората, организирана на африканския континент. В нея
взеха участие парламентаристи, бизнесмени,
финансисти, митничари.
Да си припомним, че историята на БРИКС започва от инвестиционната идея, хрумнала през
2001 г. на британеца Джим О'Нийл, главен икономист на американската банка „Голдман Сакс”.
Той предсказа навремето бурен възход на найголемите развиващи се икономики и препоръ-

ча на инвеститорите да купуват ценни книжа
на четири страни - Бразилия, Русия, Индия и
Китай, наричани със съкращението БРИК. Покъсно в групата се включи Южна Африка и тя
се изписва вече като БРИКС. Седемнайсет години по-късно О'Нийл открива, че след първата си среща на върха в Русия през 2009 г.
страните членки са задълбочили значително
сътрудничеството си в икономиката, политиката и хуманитарната сфера.
На своя среща в Йоханесбург министрите
на икономиката и на външната търговия на
страните членки от БРИКС постигнаха договореност в сферите на дигиталната икономика, премахването на търговските бариери, защитата на интелектуалната собственост, електронната търговия, развитието на малките и
средните предприятия, търговията с услуги и
стандартизацията. Участниците в БРИКС планират да използват по-активно ресурсите на
Новата банка за развитие, създадена от страните членки в Шанхай, за финансиране на инфраструктурни проекти.
И петте страни бележат ръст в икономическото си развитие. Вдигат всяка година парите за образование, здравеопазване и технологии. И ако продължат с тези темпове, бързо ще догонят европейските и американските
си конкуренти както с иновации, така и с високоспециализирани здравни кадри.
Участието на срещата на лидерите на девет африкански държави, на президентите на
Турция и Аржентина недвусмислено говори за
желанието и на други страни да станат членове на тази мощна икономическа групировка с
26% от общия брутен продукт в света.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Икономическият модел на споменатото обединение е значително поперспективен от изчерпаните опити на капитализма чрез либерални
политики да се спаси от
растящата интензивност
на кризите. Не се коментира и желанието на Турция, изразено на последната среща на ръководителите на БРИКС в Йоханесбург от Ердоган. Южната ни съседка, залъгвана от десетилетия, че ще
бъде допусната до членство в Европейския съюз,
усетила къде е

СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ

бърза да се нареди начело на 16-те държави, подали заявление за влизане в евроазиатския гигант.
Какво общо имаме
ние с темата? Ами това,
че пак се правим на послушковци. Посещението
на външния министър на
Англия през тези дни в
Пекин е показателно. И
най-слабият коментатор
е наясно, че хитрите британци, след като се разделиха с неизгодния за тях
Европейски съюз, се опитват да се качат на скоростния

ВЛАК „СТРЕЛА”

прокарващ „Пътя на коприната” и разполагащ с
огромни средства. Основният принцип на островитяните, владели
столетия колонии къде
ли не, винаги е бил: „Няма вечни приятели, има
вечни интереси”. Мониторингът и обидното
държание на родината
в преддверието на шенгенското пространство е
достатъчна причина, за
да погледнем поне с едно око на Изток. Посещението на Борисов в Кремъл може да се възприеме и като неуспешен опит в тази посока. Което
не означава, че трябва да
се правим на сърдит Петко и торбата ни да остане празна. С китайците пропуснахме уникални
възможности за инвестиции. Шансът да ги предпочетем за възстановители на проекта АЕЦ „Белене” заедно с руснаците е изключително благоприятен. Сигналите от
Брюксел да не се разширява влиянието на членове на БРИКС на Балканите се усещат по отказа
от държавни гаранции за
обекта. И отново са срещу нашия интерес.
Първото място по бедност в Европейския съюз
е доказателство за некадърно управление и слугинаж. Бойко харесва Орбан, иска да прилича на
него, но е страхлив, както
го определи Валери Симеонов. Завижда на Вишеградската четворка, но
не посмя да вкара руски
рубли у нас за разлика от
значително по-конфликтуващите със СССР по

Общество

времето на социализма
унгарци, поляци, чехи и
словаци. Всички успяха
да усвоят до десетина милиарда долара в енергетиката си с благоволението на Путин. Затова пенсионерите им получават
от 3 до 5 пъти по-високи
пенсии от нас.
Гербаджиите са слабаци не само при решаването на вътрешните ни
проблеми, но и в международен план. Външната
министърка, бивша служителка в екипа на Плевнелиев, заема поста по
странни съображения. Тя
няма необходимите знания, квалификация и дипломатически капацитет.
Ведомството е превърнато в пасивен регистратор
на събития.
Не отричаме невероятната способност на

„престъплението на века”, обвиняваният за крадец на 4 млрд. лв. банкер
не е изправен пред съда?
Явно на управниците не
им е изгодно той да каже, притиснат до стената, кой всъщност фалира
КТБ и за какво са си говорили в гаража на Борисов. Въпросният враг няма сметка да бута правителството, всяко следващо веднага ще го погне.
Вторият враг била президентската институция.
Генерал Радев дори в изследванията на симпатизиращи на гербаджиите
социологически агенции
е с два пъти по-висок рейтинг от този на Борисов.
Това, че проявява нетърпимост към безобразията, че спира лобистки закони и се отзовава на мъката на хората, е функци-

„ВАКАНЦУВА“

но Борисов е на своя
пост, за да започват сутрин новините с „благородните му дела”. Правилно бащата на Петър
от Пловдив вкара инвалидната количка на сина си в сградата на Министерския съвет. Младежът с церебрална парализа излезе от Бойковата приемна просълзен. Най-главният човек,
властелинът на републиката разговарял с него и
обещал да помогне. Едва ли обаче е отговорил
на въпроса, като „царува” 10 години, защо поданиците в неравностойно
положение са докарани
до унизително, просешко състояние. Успокои и
майките, разпъващи палатки зад парламента, с
обещания за повече пари догодина. Някаква комисия се опитва да скалъпи нормален закон. През
септември в Народното
събрание ще спорят по
него. После идва зимата,
протестите ще намалеят.
Децата с недъзи са с крехко здраве и трябва да бъдат на топло…
По темата с чумата лупингите са невероятни.
Опозицията била виновна – тя рушала държавността. Президентът – също! Според седесаря ренегат Биков съществували три центъра за атака
на кабинета. Първият бил
на Цветан Василев. Той от
Белград излъчвал фалшиви новини и финансирал
медии, разрушители на
стабилността. Пита се в
задачата: защо за близо 4
години извършителят на

рят луди глави да грабнат
„камъне и дърве”. Революции в ХХI век са невъзможни. Няма да потекат
реки от кръв. Нашенският капитализъм все още
не се е изродил във фашизъм. Но сме живи свидетели на горящия Партиен дом, на атакувания
в съвета парламент, на барикадите по кръстовищата и т.н. Вярно, че

патентът

е на десните. Седесарите
се домогнаха до приватизацията и собственото
си обогатяване за сметка
на всички останали по такъв начин. Но както е известно, и в момента сините са извън възможността
да хапват парчета от държавната баница. Мястото е заето от Обединените патриоти, които и да се
бутат, и косите да си скубят, няма да мръднат доброволно от там. Така че
има кой да подпали пожара на бунта, да троши
прозорци и прочее. Интересното е, че автентичонално негово задълже- ните десни, сменили шефа
ние. Ако не беше отишъл си Лукарски със значителв Странджанския край, то но по-опитния Румен Хрислучаят с избитите около стов, в момента са недо4 хил. животни щеше тихо- волни, също както и левимълком да бъде заметен те, от Бойковото едноличпод чергата. Присъствие- но командване. Но и разто му насочи медийните личията са съществени.
прожектори, за да се осве- От „Раковски” 134 на поти поредният тъмен ъгъл. следния национален фоТрети антиправителствен рум СДС определи, че обцентър бил на опозици- становката не е добра, но
ята. Тя използвала не- е стабилна. Сигурно би нядоволството на различ- мат достатъчно средства
ни съсловия да прокар- за платената агитка, затова политически амбиции. ва не подкрепят идеята за
Ами такава е нейната съд- предсрочни избори. Приба. Дали пострадалите ов- зивът от Бузлуджа да се
чари са гласували за БСП сваля правителството не
или не, е без значение. им допада. ВсекидневниКъм тях се постъпи не- те протести не говорят
справедливо. Не бяха ин- за стабилност. Но и миформирани по надлежния тингите по жълтите паверед. Нямаше ги задължи- та не отчитат напълно огтелните според закона до- ромния гербаджийски покументи. Нахлу се в част- тенциал, лично заинтерената им собственост. Из- сованата администрация,
би се стока, непоказваща която ще провежда изкаквито и да било призна- борите дори те да са изци на заболяване. Реакци- вънредни. Служебният
ята на Корнелия Нинова кабинет не може да смебе съвсем основателна. ни кметската мрежа, ЦенОще по-странно е обвине- тралната избирателна конието, че на Бузлуджа ли- мисия, полицията, Изчисдерката на социалистите лителния център, разпопризовавала към борба. лагащ с възможности за
„Сякаш е 1923 г.!”, изпус- обобщаване на резултатина се виден гербаджия, те им. Излиза, че моменпритеснен от масовостта тът точно сега не е назрял.
За да застанат в общ
на събора. Както е тръгнало, може и да се стиг- строй желаещите за проне до силово противопос- мяна, предстоят къртовтавяне. Когато властници- ски труд и сериозни комте завладеят възможните промиси. Иначе ГЕРБ ще
начини да бъдат сменени подобри рекорда с четпо демократичен път, с върти мандат и това ще
избори, когато съмнени- е окончателният край на
ята за честно гласуване са парламентаризма и деоснователни, ще се наме- мокрацията.
Смяната на властта определя и държавническото поведение към света като цяло. Изборите
за Европарламент след десетина месеца ще покажат дали Европейският съюз върви към разпадане или напротив. В двата случая доброто отношение към реалността БРИКС е суверенно право, продиктувано от интересите на страната.
Отричането мощта на обединението говори за
ограниченост в мисленето. Добре е тези, на които поверяваме следващото управление, да са мъдри. Иначе ще завещаем настоящата си бедност и
на потомците!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Суверенно
п ра в о
премиера да извърта нещата и винаги някой друг
да е виновен за даден
провал на калпавата, назначаваната от него администрация. Да вземем
например отпускарския
август. Парламентът
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абонирайте се!

Диамантени Желаем ви да работите
младоженци със същия ентусиазъм

29 юни беше вълнуващ
ден за жителите на с. Черково, обл. Бургас. Повод
за повишеното им настроение бе 60-годишнината,
или „диамантената сватба”
на Димо Делев и Надежда
Митева. В пенсионерския
клуб – празнично подреден, цареше напрежение,
когато пременени, усмихнати, с цветя в ръце пристигаха жителите на селото,
дошли да уважат и поздравят „виновниците” на тържеството – диамантените
„младоженци”.
Тържеството уважиха с
присъствието си кметът на
селото Радостина Петрова,
бившия кмет Пенка Данева, секретарят на читалището Русанка Пенева и др.
С приветствено
слово председателят на
пенсионерския
к л у б
Елена
Чанкова откри тържеството. В притихналата зала се носеше гласът на Елена, която благодареше на семейството за
тяхната всеотдайност към
хората от селото, за трудовата им дейност, за личния им пример, положили
много труд, за да служи то
за образец. С пожелания
за здраве и дълголетие тя
поднесе от името на клуба подарък на семейството. Димо Делев благодари
на поканените за уважението и присъствието им
на тържеството, а Надежда Митева ги поздрави с
песен, която тя изпълни с
много вълнение и чувство,
и с топлия си алтов глас вля
в душите им обич и носталгия.
Обичана и уважавана е
фамилия Делеви. Мнозина още помнят добрия стопанин, даровития майстор
дядо Делю, който еднакво
добре върти сърпа и ловко бие с чука по наковалнята. Бащата на Димо Делев
е и известен общественик.
Участник в създаването на
кредитната кооперация, в
читалищната дейност, активен член на БЗНС и като
негов председател. Дълги
години дядо Делю запознава младите хора със сел-

ския бит в
създадената от него семейна музейна сбирка.
Имало какво да научи Димо
Делев от
своя баща.
Той израства в многолюдно семейство. От малък поема
в живота с труд и постоянство. След като се завръща
от казармата, става преподавател в Техникума по
механизация на селското
стопанство – гр. Карнобат.
Той е и изявен общественик. Години наред е в ръководството на ТД „Орловец”. Ръководител на групи за екскурзионно летуване. Стотици млади хора
е водил по Рила, Пирин, Родопи, Витоша, Стара планина и др. Носител е на
златен медал „Алеко” и отличник на БТС. След пенсионирането си се завръща в
родното Черково.
Неговата съпруга Надежда Митева е родена в
с. Деветак в трудолюбиво селско семейство. Завършва фармацевтика в
София,
след което започва
работа
в Карнобат. Облякла бялата престилка, тя не я сваля
и досега. Повече от 60
години мнозина помнят
чаровната брюнетка, която винаги усмихната и с
внимание посреща стари
и млади в аптеката и ги изпраща с пожелание за оздравяване. Надето, както
всички я наричат, участваше активно в културния
живот на Карнобат. Пяла
е в читалищния хор - в
дуети или като солист, тя
беше душата на алтовата
партия. Участва активно в
живота на туристическото
дружество заедно със съпруга си и също е отличник на БТС. След пенсионирането си не прекъсна трудовата си дейност.
Дълги години тя практикува професията си и в гр.
Сунгурларе, а в последните години и в момента - в
с. Екзарх Антимово.
Семейство Делеви направиха голямо дарение
на читалищния етнографски музей в с. Екзарх Антимово. Техните експонати,
изработени от дядо Делю,
допълват етнографската
ни сбирка, чийто портрет
стои редом до екзархантимовци с достойнство.
Б. ПраМаТаров

5

на читателя

Поздравления за целия екип на в. „Пенсионери”! Вече цели 15 г. с нетърпение очакваме
всеки следващ брой на вестника. Заедно със
съпругата ми прочитаме всички интересни статии и актуални новини от страната и чужбина.
Желаем ви да работите със същия ентусиазъм, да продължавате да се развивате и да ни
радвате нас, читателите!
семейство Назифе и сюлейман
саросМаНови

Âúçïîìåíàòåëíà
èçëîæáà

къде сте, Приятели?

Нека винаги
да бъдем заедно!
На 19 май 1948 г.
беше
абитуриентският бал на випуск
1948 г. на девическата, тогава
гимназия
„Нанчо
Попович”, в
Шумен.
Срещнахме се
след 20,
30, 40,
50 и 60
години.
Изминаха
70 г., но поради напредналата възраст
и различни заболявания не можахме да
се съберем. През те-

зи години ние бяхме
във всички области
на икономиката, науката, медицината - навсякъде, за
доброто
на България.
Сред
нашия
випуск са
проф. Надежда
Сейкова, проф.
Лилия Попова - пианистка, Живка Рачева преподавател във ВПИ
„Константин Преславски”, и много други
с различни професии.

Ето моите спомени в опит за стих:

Ех, години, години млади!

В картинната галерия на Силистра се проведе
възпоменателна изложба на починали художници, а именно - Атанас Русев, Иван Василев, Илю
Станчев, Кръстю Надарлийски и Петър Чаушев,
Йордан Господинов, Симеон Говедаров, Бедрич
Бедросян, Валентин Райчев, Георги Георгиев, Никола Ковачев, Павел Метеоров, Георги Жеков и
Йордан Маринов.
На изложбата присъстваха близките на художниците и много граждани. За дейността им говори
директорът Йордан Колев. Близките също споделиха спомени. Бяха изложени техни платна. След
като гостите разгледаха изложбата, бяха поканени на коктейл. Така тези наши съграждани няма
да бъдат забравени. Вечна да бъде паметта им и
нашата благодарност към това, което са ни оставили! Дълбок поклон!
йорданка ЖЕкова

И след 70 години зная, че жалите
за нашия Шумен…
Елате си веднага със спомените скъпи,
ще ви посрещна на гарата от влака,
ще помълчим пред нашето училище…
Ще отседнем на чешмата „Лъвчо”,
ще си побъбрим на клонестата пейка
и ще се върнем в нашата прекрасна младост…
Ще се разходим по любовната алея,
но старата хижа вече я няма,
мислено ще отпием шуменска бира,
с мезето старо кюфтенце на скара,
с мезето старо кебапче на скара…
Ех, години, години млади,
върнете се при нас обратно!
Нека винаги да бъдем заедно!
Параскева йорДаНова,
хIа клас, средната редица, последния чин.

Èëèíäåíêàòà îò Íåâðîêîïñêî
Там се родихме,
там пораснахме, там
по Илинден 1938 година животът ни събра. Пак по Илинден
2003 г. смъртта ни
раздели.
Пак е Илинден –
2018 година. Теб те
няма, но след осемдесет години пак усещам дъха на паламарката, стария сърп
и дъха на ръкойките
на младото жито…
Усещам сръчните ти
ръце… Ръцете, които след залез слънце застилаха чергата върху стърнището, на завет някъде
между снопите.
Под звездното небе на Тангра вечеряме в планината на
Стъргач. Не сме сами.
Вечеряме и слушаме
гласовете на Босилка и Витан, Николина и Асен, невеста Неда и батьо Ваньо. Открай време жетварите
тук са посрещали Петровден, Илинден. Тук са нощували през лятото.
Жетварските песни са изпети през деня. Жетварите жънат през деня, трупат ръкойки, връзват
снопи, подреждат ги на армянки (купчини) и пеят.
Вечер почиват, похапват си, пийват си студена во-

дица от Парахульовия чучур. Пред нас са Ловча,
Гайтаниново, Тешово. От високо наблюдаваме как
гаснат светлинките в селата. И песни се дочуват.
Песни, различни от жътварски.
Ние, младите, научавахме по някоя градска песен от Неврокопския панаир. От тези песни сръчната Илина Илиева обичаше да слуша и да придружава солиста на следната песен:
Сложи главата си на моите гърди
и запей ми песента за нашата любов.
Пей ми, когато ний двамата с теб
вървяхме един до друг из гордия Пирин,
и ний ще бъдем навеки щастливи
и нищо няма да ни раздели…
След този балсам за душата и припева на щурците се унасяхме в дрямка, заспивахме.
Илинденката бързо се наспиваше, още в зората
тя посрещаше слънцето с няколко реда ръкойки.
Правеше го тихо, безшумно, без да ме събужда. Не
ме будеше тя, будеха ме гривеците, дивите патки,
слънчевите лъчи в утрото.
През отминалите осемдесет години от нашия
Илинден шестдесет и пет от тях рамо до рамо бях
с илинденката. Обработвахме 40 декара наследствен имот, по-късно – в ТКЗС „Граничар”. Нивите из Стъргач държавата ги залеси, с механизация не можело да се работи там. На Стъргач избуя половинвековна гора.
Нивите на Стъргач са свързани с нашата младост, с люлките на нашата челяд. По Илинден днес
две дузини внуци падат на колене пред светлата
памет на своята баба Илина Илиева.
Дядо Борис гърНЕв,
дом илинден, село Бойково, Пловдивско
Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Радости и болки

сПОделете с нас

ПОдадена ръка

ÊÀÒÎ ÊÎØÌÀÐÅÍ ÑÚÍ
Драга редакция,
От години съм абонат на
в.“Пенсионери“. Чета много
писма, в които хората споделят своите болки и проблеми.
Реших и аз да споделя моите.
Вече няколко години живея в
дом за стари хора не защото
нямах свой, а липсата на обич
и уважение ме принудиха да се настаня в него. Помагах за отглеждането на
своя
единствен внук
с
много обич.
Случи
се така, че
синът
ми и
с н а х а т а
се разведоха. Внукът остана да живее
с бившата ми
снаха.
През годините до
пълнолетието му ме навестяваше редовно и споделяше с мен своите детски радости и проблеми.
Напредването на възрастта
ми, а и сериозното ми сърдечно заболяване ме принудиха да реша, че ще бъде добре
да прехвърля собствеността на
жилището си на моя обичан
внук. Направих го.
Две години продължих да жи-

вея спокойно в жилището, което
съм закупила с много труд и лишения заедно с моя покоен съпруг. Надявах се, че ще си отида
от живота един ден, изпълнила
своя човешки дълг и обгрижвана от моите любими същества.

Но дълбоко съм се лъгала.
Синът ми замина на работа в
Русия и вече 8 години живее
там. В един прекрасен ден внукът ми се обажда и ме предупреждава да не излизам, защото ще дойде у дома. Чаках
го половин час, след което ми
звънна отново и много дълго
и нашироко ми обясняваше не-
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що и каза, че след 10 минути ще
бъде при мен. Пристигна и ми
обясни, че като собственик на
жилището е сменил патрона от
бравата на вратата и трябва да
се изнеса и да постъпя в дом за
стари хора. Дори беше уредено
предварително и това. В този
миг светът около мен се срути.
Истината излезе наяве. Докато сме разговаряли по телефона, той е бил пред
вратата и е сменял
патрона на ключалката. Не можех да повярвам, че всичко това ми се
случва, струваше ми се
като кошмарен сън. Тогава разбрах,
че алчността
на моята бивша снаха го е
накарала да загърби благородството и обичта си
към мен. Ето това е
моята голяма болка. Сега съм в старчески дом, лишена от грижите на близките
ми хора.
Простила съм на моя внук и
на бившата ми снаха. Споделям
моята тъжна история, защото
много възрастни хора, които
четат този прекрасен вестник,
могат да се поучат от нея. Нека помислят, преди да пристъпят прибързано да прехвърлят
своето имущество.
Д. въргова, софия

Отец Ангел

Отец
Ангел
Тонев е
енорийски свещеник в
родното
ми село
Церово,
Пазарджишко. Той
е стопанин на
черковния храм
„Свети Георги”, който е на повече от 160 години.
Черквата е обявена за паметник на културата още
през 1974 г. Освен в храма в с. Церово той е енорийски свещеник и в селата Лесичево и Калугерово.
Основните му усилия още в първите години на
служене бяха насочени към поддържането на храма. С негово лично участие бе извършен основен
ремонт. Построен бе заслон и художествено оформена чешма в черковния двор. Погледа привличат
декоративните храсти и цветя, засадени в него. Вече
18 години отец Ангел се старае да дава личен пример за духовен живот. С поведението си той всява
уважение сред богомолците. Църковните служби
са изпълнени със съдържание, вяра и поука. Тук
хората слушат тържествени църковни песнопения.
Отецът ежегодно разработва график на богослуженията по храмовете и го поставя на видно място.
Отец Ангел е роден през 1973 г. в с. Калугерово.
Родителите му бяха интелигентни, добри специалисти и общественици. Завършил е двeгодишен курс
за свещеници към Софийската духовна семинария
и Богословския факултет в СУ ”Климент Охридски”.
Хората в селото го обичат, защото той е съпричастен с болката на всеки от жителите му. В работата си е подкрепян от семейството си. Съпругата
му е директор на детската градина в с. Калугерово.
Имат две деца - Петко и Радина.
Огромна болка за отец Ангел е, че селата постепенно се обезлюдяват и че хората живеят все по зле.
Николина сЕрДарова, с. Церово

вие Питате - ние ОтгОваряме

Продължение от бр. 30
Откъде идват най-популярните изрази, които използваме, например изразът „изложи се като кифладжия” и други
подобни, ни пита нашият читател йордан василев от каспичан. Продължение
по темата очаквайте в брой 34.
В нашето чуждопоклонничество Германия има специално място. Представата за германеца е, че
е педантичен, чист,
спретнат и гладко избръснат. Тази представа много контрастира със смисъла на
израза за мръсен,
окъсан и неугледен
човек.
Един от вариантите за обяснение на
израза би могъл да
ни отведе към бойните действия по време на двете световни войни. Германия
губи и двете, така че
картината на немски
войници, обезоръжени и обезкуражени,
разпасани и позагубили блясък, е нещо,
с което сме свикнали.
Изразът обаче предхожда Втората све-

товна война
и със сигурност е по-нов
от
Първата
световна война. Намираме
го например
при Йовков в
разказа „Серафим", публикуван през
1935 г. Йовков обаче не
го е измислил. Той само го употребява в смисъла, в който и
ние днес го
използваме. „Помислих, че плашилото
от даскал Тодоровата бахча иде насам.
Да те вземе мътната, да те вземе. Мисля си: какъв ще е
тоз изпаднал германец." Любопитното е,
че Йовков за втори

Защо казваме „изпаднал германец“?
път използва израза
„изпаднал германец",
този път в друг разказ от сборника „Женско сърце", откъдето е
и „Серафим". Разказът

ви заключението, че
изразът има широко
разпространение, макар че Йовков със сигурност е допринесъл
за него. Там е работа-

е „Свирач на флейта".
„Вампир ходи из селото, докторе, за него приказваме. Един
изпаднал германец е
дошъл в наше село.
Какъв вятър го е довел насам, не знам."
На това място вече може да се напра-

та, че към 1935 г. германците не са изпаднали. Йовков, разбира се, като участник
във войната познава поражението на
германците, но също
така знае и кризата,
която настъпва там
след края на бойни-

те действия. Ето как
изпадналият германец е по-скоро цивилният, отколкото
военният. Това е човекът, изгубил всичко. Съществува теория, която препраща
изпадналите германци дори край дунавските ни градове, където достигали хора
в търсене на работа.
Масовостта на това
явление е спорна, че
чак да влезе в народните фразеологизми. По-скоро става
дума за информационния поток, който
разказва за кризата в Германия и хиперинфлацията им и
който идва при нас.
Така в очите на българите довчерашният съюзник Германия губи от емблематичния си ореол
на спретнат, работлив, чист, образец
на подражание и се
превръща малко или
много в карикатурен

образ.
Дали става въпрос за въображение, подкрепено със
снимков материал от
вестниците, или за
реални немци, които достигат България
в търсене на работа, е много спорно.
Но не е толкова съществено. Изразът
е някъде от онова
време, между войните, макар да е по-ранен от 1935 г., когато Германия вече е
във възход. Но така
или иначе действието в сборника „Женско сърце" се развива по-рано и лафът е
свидетелство за това.
Той е останал устойчив и до днес, макар
че какви неща точно
влагаме сега в него,
си е „наша работа".
Изпаднали германци
почти не виждаме,
освен ако не прекалят с напитките по
Черноморието.
Следва
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Славно място е земята край Кукленския манастир. Не само заради
аязмото с лековита вода, съградена в чешма,
над която бдят образите на двамата братя безсребреници Козма и Дамян. Това е място, което
и до днес помни стъпките
на обикновени хора, които историята им ги е направила герои, знаем ги
и днес съдбите, любовта
и смъртта им. Оставената
от тях следа като по чудо
не е заличена от вълните
на времето и от мътил-

те на турското робство и
прекосява мъглата на забравата, оцелява сред стотиците хиляди други драматични съдби, с които е
изпълнена старата ни история. В книгата си „Диви разкази”, която включва и този, Хайтов споменава, че е чул тази история като малък от монаха Аврикий, въведен в монашество от същия служител на Бога, пред когото се
изповядал Караиван. Старият свещеник не опазил
тайната на изповедта, не
го сдържало и разказал на

ще на тракийското племе
беси. Всъщност първоначално така наричали кастата на тракийските жреци, посветени в божествените тайни. Тук в манастира допреди тридесетина години лекували хора с психични страдания.
Техни истории били записани в книгата за гостите
на обителта. Около тях от
най-старо време до днес
витаят още легенди за съкровища, карти, кървави
делби и вендети. Традицията за лекуване с вода
от свещения извор се заОлтарът

ката на робството. Високи стени ограждат манастира и го пазят от днешни злосторници. Вътре е
тихо, сякаш замислено за
събитията, които помни
времето.
Припомня ми образи
от култовия филм „Козият
рог”. Както много други
подобни истории, които
паметта все още задържа и предава. Ако бяхме
в друга географска ширина, щяхме да направим от
историята на Караиван и
Караиваница, от дъщеря
им – отмъстителката Мария, наши национални
герои. Както във Верона
имало уж къща на Жулиета с прочутия балкон, към
който се тълпят милиони
туристи, за да видят мястото на голямата, но измислена от Шекспир любовна история на Ромео
и Жулиета. Тук, в Кукленския манастир витае споменът на една истинска
любовна драма и на съсипани житейски съдби
в почерняло от робство
и насилие време. Ако къщата на Жулиета е измислица, то мястото на нашата история е истинско и
автентично.
Няма българин, който да не знае историята от „Козият рог”, да не
е гледал или поне чувал
за филма на Методи Андонов. За няколко поколения българи този рог
от коза е нещо като знак
за възмездие, сакрален
символ за провидение и
правосъдие на потиснатия човек. Тази история
идва до нас от дълбини-

послушника страшната и
кървава история. Затова вероятно бил изгонен
от Кукленския манастир.
Чул Хайтов тази история
от монаха, който преживявал като отшелник около манастира, забравен от
хората, а вероятно и от Бога, само на няколко километра от родното село на
писателя Яврово. След години написва историята в
няколко странички, но режисьорът Методи Андонов настоява да направи
от нея филм. И до днес в
Куклен разказват историята почти като легенда.
Според местните краеведи и историци аязмо-

пазва в Кукленския манастир до началото на 70-те
години на миналия век. В
двора на манастира е погребан и един
знатен турски
паша. Монасите разказват
и неговата история, чули я
навремето от
най-старите
братя. Според
тях в манастира излекували дъщерята
на този виден
султански човек. Той дарил
щедро обителта и я пазел от

нашествията
на разбойници и от
безчинствата
на турския аскер. В
онези
смутни
далечни врем е н а
пашата решил да
я предпазва
от набезите
на свои
и чужПред аязмото
ди дото край Кукленския ма- ри и след смъртта си. По
настир през древността негова последна воля бил
било център на светили- погребан в двора на ма-

настира. Така никой турчин нямало и да помисли
да посегне и разруши тази света обител. Днес за
всичко това разказва надписът на надгробния камък на пашата.
Самият манастир е основан по време на Второто българско царство около целебния извор. Според някои изследователи
духовната обител е построена от грузинските
братя Григорий и Абасий
Бакуриани, основатели на
Бачковския манастир. По
време на царуването на
цар Иван Александър манастирът е известен с книжовната си школа, култур-

тики, познавали добре
много болести и умеели да ги церят. Хората
говорели за тях, че добивали дарбите си свише, след като се молели дълго пред светите
икони, и след като преди това се очиствали
чрез пост и молитви тяло и душа, като се отричали за в бъдеще от
светския живот.
Водата, която извирала край село Куклен
и в местността Баните
край Наречен, в древността помагала на “бесоумните” да се излекуват и освободят от душевни и телесни стра-

кадър от филма „козият рог“
ното си влияние и с лековитите си води.
Наименованието на
Кукленския манастир
е „Свети безсребреници Козма и Дамян”, наричан от местното население „Свети врачове”. Според запазен ктиторски надпис на аязмото някога е носил и името „Свети безсребреници”. Духовната обител е
в чудно красива долина
в Белоречковския рид на
дела Чернатица в Западните Родопи, на хвърлей
разстояние от село Куклен.

Лечебните
практики
на монасите

В района някога е
имало няколко църкви
и църковни обители и
в тях монасите се занимавали с целебни прак-

дания. Тази вода наистина била неприятна на
вкус, защото е тежка и
не пивка, но изключително подходяща за душевни и неврологични
заболявания. Или както наричали този симптом монасите - “обхванат от лоши духове”. В
благ и дълъг разговор
те говорели на своите
миряни, че човек е създаден по образ и подобие Божие, че следователно би трябвало да е
благ и добронамерен.

Но обхванатите от лоши духове се разболявали от болести на нервите и на ума и към тях
прибягвали към сурови,
но успешни практики.
Привързвали ги с халка в притвора и така ги
принуждавали да слушат целодневните монотонни песнопения на
монасите. Привързаните постепенно се отпускали и заспивали изцелителен и продължителен сън. След преминаване на първия тежък
сън окъпвали болния,
подстригвали го късо независимо дали е жена или мъж - и го оставяли да живее сред хората. Обаче забранявали на всички да говорят
на болния какво е преживял и колко болен е
бил. Като част от терапията било да бъде натоварван с тежък физически труд. Резултатите
били удивителни. В повечето случаи болният
се оправял постепенно.
Но ако това не се получело, то тогава цялата
терапия се повтаряла,
докато бъде достигнат
благоприятният резултат. Монасите тук били
много мъдри и знаещи
хора. Те познавали освен това много тайни на
природата, използвали
билки и хиляди начини
на тяхното приготовление. Твърдели например, че е добре да се яде
чесън по всяко време на
годината. Той е универсално лекарство за 77
болки. А медът се считал за първенствуващ
и начело на лечебната
им природна аптека. Те
знаели, че въздейства
успешно на 99 страдания на тялото и душата.

в наше време светата обител е обявена за паметник на културата и е обновена. сега манастирът е действащ, с храмови празници на 1 ноември и
на 1 юли. всички тези легенди, митове и предания,
както и днешния облик на кукленския манастир научих, видях с очите си, поклоних се заедно със стотиците хора, които всеки ден прииждат дотук, за
да измолят светите врачове за изцеление на душата и тялото от различни болести.
Дарина НЕНова
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Сестри Аджови: Животът
в нищо не ни е пощадил

Н

а 3 юли 2018 г.
след кратко боледуване почина Надежда Аджова,
половинката от сестри Аджови. Най-популярните и обичани
изпълнителки на стари градски песни и
автентичен български
фолклор – сестрите Вяра и Надежда Аджови,
са родени в Самоков в
семейството на изкусния майстор сладкар
Коста Аджов.
Близначките дошли
на този свят нежелани, защото родителите им вече имали 3 деца. Постепенно обаче
двете сестри, родени
с 15-минутна разлика,
станали галеничките в
семейството. Израснали в родния си град,
те били на 5 годинки,
когато запели в дует.
В 9 клас се явили на
прослушване в радиото. Харесали ги много и ги поканили да направят първите си записи. Пеят народни и
стари градски песни,
откакто се помнят. За

първи път излизат на
голяма сцена в Партийния дом. Майка им
е на първия ред и плаче от вълнение. Акомпанира им един от
най-големите оркестри в България – този
на Коста Колев. Публиката ги харесва и ги
вика на бис, а те имат
само две песни. Така
тръгва певческата им
кариера.
Семейството им е
голямо и многолико – кулинари, певци,
спортисти... По-голямата им сестра Елена
им разкрива красотата на народните песни. „Пеехме край гората, дърветата ни бяха първата публика, а
и децата от махалата.”
Когато двете им поголеми сестри и брат
им тръгвали из Самоков да правят серенади, ги вземали със себе си. „Тиха, приятна
лятна нощ, пращам ти,
мили, лека нощ”, пеели
Вера и Надя, след което веднага ги пращали
вкъщи да лягат да спят.

От стр. 1
Георги Янев и оркестър „Орфей” поставиха невероятен финал на първото издание на празника на народното
творчество пред гостите на събитието,
дошли от различни населени места, за
да видят и чуят най-големите звезди на
народната музика у нас.
Фестивалната програма започваше
от сутринта. През целия ден и вечерта всеки можеше да опита вкусни специалитети от българската национална
кухня и да се разходи из изложението
на традиционни стоки, храни, напитки
и занаяти в градския парк. Конкурсната програма отново бе на две сцени.
За първи път беше представен „Главеж“ – фрагмент от банската сватба.
Представители от Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894“ с хореограф Десислава Баханова, сценарий
Мария Пицина и музика Димитър Касапинов демонстрираха обичая, облечени в традиционни фолклорни дрехи.
Главежът започна от входа на градския
парк, мина през цялото изложение на
„Фолклорна магия“, съпроводен от изпълнение на гайда на живо.
За финал сватбарите се качиха на
сцената и продължиха с въвеждане на
булката в новия й дом. Демонстрацията завърши с кръшни хора под музиката на банската песен.

едва 16-годишни. Изпълненията им стават
хит, а през 1963 г. печелят наградата за дует на България с песента „Мари Румено”.
Без „Канят ме, мамо, на тежка сватба” и
„Трендафилът мирише”
не минава нито един техен концерт. Работили
са заедно с Борис Карлов, Коста Колев, Мишо
Гюров, а любим певец
им е Костадин Гугов.
Благодарение на съдбата рано се срещат на
сцената с големи имена като Мита Стойчева,
Гюрга Пинджурова и те
им дават добър старт.
През годините сестри

Момичетата се допълват и не могат една без
друга. Ако някоя от
тях си забрави текста,
а това се било случвало неведнъж, сестричката й веднага й подавала репликите. На въпрос
с повече вяра или повече надежда
са изпълнени дните им,
двете в един
глас отговарят, че вървят
ръка за ръка.
Случвало се
в момент, ко- Със Светла Караджова
гато Надежда
Аджови изнасят стотипадне духом, да чер- ци концерти в странапи сили и вяра от Вя- та и имат многобройни
ра и обратното. Нико- гостувания в чужбина –
га обаче не изпадали Австрия, Италия, Франв „дупка” едновремен- ция, Либия, Русия. Нито
но, мъката делели на за миг обаче не помидве, а радостните ми- слят да напуснат Бългагове носели двойно рия: „Защото сме родощастие за сестрите.
любки”, заявяват двете.
Гласовитите близПрез 60-те и 70-те
начки стават популяр- години на миналия век
ни с песните „Айде лег- близначките са отдаденала е Лиляна” и „Мо- ни на народните песни.
ре, много ми я хвалят” Около началото на 80-

те години започват изявите им и като изпълнителки на стари градски песни.
Двете не ходели винаги еднакво облечени. Предпочитали различното облекло, но хората пак не ги познавали. Свикнали сме, дори самите ние не можем да се разпознаем
на снимките си от младини. Имаше едно момче, сваляч на гимназията в Самоков. Всички
момичета бяха негови.
И той си хареса едната.
Ние ходехме на срещи
с него, като се редувахме. Накрая му казахме
и той вика: „Това е хуба-

ва игра, дай да я продължим“, спомнят си
близначките. „Истината
е, че много ни бъркаха,
дори татко, единствено мама никога не се
заблуждаваше кое момиче е Надя, кое Вяра.“
Двете разказаха, че фамилията им произлиза
от техния дядо, който е
ходил на Божи гроб – на
аджилък. "Мечтата ни
беше да отидем и ние
на Божи гроб. Един ден

„Фолклорна магия“ в Банско
След главежа в обедната концертна
програма участие взеха талантливите
сестри Ива и Велислава Костадинови.
Популярни изпълнителки продължиха
празника с песни от пиринската фолклорна област и включиха всеки гост в
голямото хоро.

На фестивалната сцена се качи и народната изпълнителка Бинка Добрева,
която бе част и от журито, под акомпанимента на акордеониста Александър
Райчев. Солистката на „Мистерията на
българските гласове“ получи любовта

се обади една българка
от Израел и ни покани
на изяви.” Близначките
се омъжват по едно и
също време. Залюбват
млади офицерчета от
Самоков. "Те бяха млади и хубави, но и ние
бяхме хубавички", с усмивка признават. Първо Надя, после Вера се
задомява. Раждат децата си през 2 месеца.
Децата ни бяха планувани, но не момичета,
уточняват близначките.
"Не сме търсили да ни е
еднакъв животът. Това
е Божие решение, съдба. Животът ни събра с
двама колеги - офицери. Имаме по една дъщеря - филоложка. Господ така е решил", споделят сестри Аджови.
На въпроса какво е
за вас песента сестри
Аджови отговарят:
„Нашият живот. Ако
пак се родим и имаме
талант, пак бихме избрали музиката и бихме
тръгнали по същия път.
Въпреки че не е чак такава райска градина пеенето. Животът на певеца е песен, но не е никак
лесен. Има своите несгоди. През цялото време нас ни е крепяла публиката, която много ни
обича и ни е била изключително вярна. И
ние сме отвръщали с
тази обич, затова се задържахме толкова години на сцената. Взаимна е обичта. Животът в
нищо не ни е пощадил,
но Бог ни е давал много, за което сме изключително благодарни.”

конкурсната програма. Освен с народни песни познатият на всички изпълнител зарадва гостите с изпълнение
на всички посетители на събитието с на кларнет.
След него на сцената излезе доснай-обичаните песни на България.
толепната
Гуна Иванова. Певицата на
След представянето на самодейците народа
изпя
част от най-обичаните
победители в конкурса за пеене, свиресвои
песни
заедно
с танцова формане, танци и демонстрация на обичаи, вечерната музикална програма продължи ция „Майсторите на танца“. Звездата
с появата на „Банските старчета”. Мест- поздрави присъстващите с фолклорни композиции от Пиринския край и
смая банскалии с акапелно изпълнение
на песента „Пуста младост“, характерна с типична за региона изключително
трудна орнаментика.
Гвоздеят на програмата бяха професионалистите от оркестър „Орфей“ и Георги Янев. Виртуозите на народния фолклор с богата музикална програма забавляваха гостите близо два часа. С много
познати и любими песни, хора под различни ритми, вкусни специалитети и традиционни напитки беше сложен и грандиозният финал на първото издание на
Националния фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“, Банско.
По време на трите фестивални дни
ната формация представи типични за в конкурсната програма на „Фолклоррегиона песни и повдигна още пове- на магия“ участие взеха над 1600 саче настроението на всички посетители. модейци от различни краища на БълВ празника на народното творчест- гария. Те демонстрираха традициите
во участие взе Илиян Михов – Барове- и народната музика на страната, обца, също част от фестивалното жури в лечени в автентични носии и накити.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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През 1912 г. американските жени протестирали с искане да им
се разреши да гласуват. Участничките в демонстрациите, наречени "суфражетки", носели яркочервено червило, с което лично Елизабет арден ги снабдявала. По онова време се гримирали главно артистките и леките
жени и яркото червило
Elizabeth Arden станало символ на еманципацията. Самата Елизабет Арден била извоювала всичко в бизнеса
си съвсем сама и вярвала, че жените са силни и трябва да са равни
на мъжете.
Родена с името Флорънс Найтингейл Греъм
през 1878 г. в Канада,
бъдещата мадам Арден
учила за медицинска
сестра, но така и не завършила, а заминала за
Ню Йорк. Първата й работа там била като касиерка в един козметичен салон. Любознател-

ната Флорънс помолила собственичката да й
позволи да се обучава и
започнала внимателно
да учи всички тайни на
козметичните процедури – масажи, маски, кремове, масла.
Когато салонът вече
не можел да й предложи нищо повече, тя взела от чичо си 6000 долара заем и открила свой
собствен салон. Там
благодарение на легендата за тайнствената
собственичка, която пътува по света, за да събира тайните на красотата от далечни страни,
се родило името Елизабет Арден. Елизабет било името на кралицата,
както казвала Арден,
има две кралици - една на Англия и една на
козметиката.
Още от самото начало Арден държала всичко в салоните й да е с
най-високо качество и
да се забелязва. Червената врата е тяхна запазена марка и до днес.

Самата Елизабет вършела абсолютно всичко,
когато трябвало да се
спестят средства – приготвяла кремовете, понякога дори миела пода, но опаковките и рекламите на продуктите й
се правели само от найдобрите художници. Тя
първа започнала да изписва върху опаковките
своето име с големи букви и така всяка кутийка
била малка реклама.
Елизабет Арден вярвала, че добрата козметика не само разкрасява, но и лекува – държала нейните продукти да
съдържат най-доброто
от науката и природната козметика. Тя измислила понятието total
look – лак, червило и
руж в една цветова гама. Също на Арден дължим поетапната грижа
за кожата – почистване, тоник, овлажняване
и подхранване. Тя измислила първите СПА
салони. Нейно изобретение била и първата

водоустойчива спирала. Първа се досетила,
че жените имат нужда
от малки по размер
продукти за пътуване,
а също първа организирала сесии за гримиране на клиентките
в големите магазини.
Отдадена изцяло
на бизнеса си, който
през 20-те години на
миналия век станал огромен и обхващал верига салони от двете
страни на океана, Елизабет Арден не преуспяла в личния живот.
С първия си съпруг
живяла 17 години, като той работел в компанията й през цялото време, но на заплата. Елизабет обичала
да му напомня, че е само служител, а компанията е нейна. Унизен,
мъжът й избягал да работи за Хелена Рубинщайн – най-голямата й
съперница. Вторият й
съпруг - Михаил Евлонов, руски княз, се оказал не само с фалши-

ва титла, но и гей. Неизвестно кое от двете
разгневило Елизабет
повече, но тя го изгонила една година след
сватбата. Голямата любов на живота й си останали конете й, както сама казвала, с тях
имала много по-голям
късмет, отколкото с
мъжете, просто защо-

Изобретения, които Интересни факти
промениха света за банския костюм
Представяме само някои от
нещата, за които едва ли знаете, че са изобретени от жени. Защото, ако трябваше да разказваме за всички, трябва да напишем многотомен алманах.
Бирата. Според изследването на
историка Джейн Пейтън най-ранните доказателства за нея датират отпреди хиляди години и произхождат
от Месопотамия.
По това време
тя се е правела в домашни условия
и именно
жените са
първите пивовари в историята. Така
че помислете,
преди да твърдите, че бирата е
мъжко питие.
системата за централно отопление. Алис Паркър
е първата, измислила система за захранвано с газ централно отопление през 1919 г. Макар че нейният
дизайн никога не е бил приложен
на практика, тя е първият изобретател, на когото хрумнало да използва природен газ за отопление
на личния й дом. Нейното творение е вдъхновило всички модерни системи за централно отопление. Ако знаеше обаче какво ще направи „Топлофикация“ с него стотина години по-късно, със сигурност щеше да изгори всичките си
разработки.
видеонаблюдението. Мари Ван
Бритън Браун, чернокожа жена, патентовала през 1969-а изобретението си CCTV (система за затворена телевизионна сигурност), познато у нас като „видеонаблюдение“.
Тя целяла да помогне на хората

да осигурят собствената си сигурност, тъй като полицията реагирала
много бавно на призиви за помощ в
квартала й в Ню Йорк. Нейното изобретение е в основата на съвременните системи за видеонаблюдение, използвани днес за домашна
и обществена сигурност. Макар да
го е направила с добри
намерения, едва ли щеше да
допадне на
Джордж
Оруел.
радиац и ята.
Мария
Кюри е
най-известната
жена учен
в историята.
Тя открива радиацията, с което
отваря безброй врати към
технологията. Без това животът ни
днес не би бил същият. Затова получава не една, а две Нобелови награди, което я прави единствената
жена в света с толкова награди и
единствения учен въобще, получил
две признания в различни сфери физика и химия. Загива от собственото си изобретение (прекомерно
облъчване от радиация, причинило левкемия).
Монополи. Най-известната бордова игра и до ден днешен е родител на всички толкова популярни
днес настолни игри. Изобретена е
от Елизабет „Лизи“ Меджик, която
я патентова през 1903 г.
Миялната машина. Джоузефин
Кохранен разработва през 1887 г.
първата търговско успешна съдомиялна машина заедно с механика
Георги Бътърс.

Най-скъпият бански костюм в света. Той
е с миниатюрни бикини,
които струват 30 милиона долара. Проектиран
е от Сюзън Розен. Бикините имат в центъра си
повече от 150 карата
безупречни диаманти,
поставени в платина.
Най-голямото дефиле само по бикини в
света се състоя на 9 ноември 2009 г. Облечени
само в бикини, 287 момичета излязоха в Йоханесбург, Южна Афри-

ка, за
да повишат
осведомеността
за рака
на гърдата,
който
засяга
една
на всеки 30 южноафрикански жени.
Един от първите
костюми за мъже се
появява през 1932 г. и
е наречен „Топър“. Можело е да се скъсява. За
съжаление мъжете, които са избирали по-късия вариант, често са били арестувани за неприлично поведение.
Прашките са незаконни в Мелбърн, във
Флорида също, от януари 2005 г. Наказанието е
глоба от 500 долара или

то ги обичала повече.
Елизабет Арден починала на 88 г., само
с няколко месеца разлика от най-голямата
си съперница – Хелена Рубинщайн. Непримирими врагове приживе, двете останали
завинаги безсмъртни
в историята на козметиката.
60 дни затвор.
През 1907 г., когато австралийската
плувкиня Анет Келерман (1887-1975) излиза
на плажа с цял бански,
който е разкривал ръцете и краката й, тя бързо
е арестувана за неприлично поведение пред
възмутените погледи на
наблюдателите.
 През 1921 г. производителят на бански
костюми Jantzen решава да промени термина „бански костюм“ на
„плувен костюм“, за да
оправдае своите модели – по-разкриващи атлетичните форми на тялото на жените с прилепнал дизайн и наподобяващ трико.
 През хVIII век жените са носели „рокли
за къпане“, които представлявали дълги рокли, изработени от вълна. Идеята на тези костюми е да не може да
се движат нагоре. Мъжете също носели вълнени костюми с крачоли и ръкави.

ÏÐÈ ÁÐÚ×ÊÈ

Продукти: 50 г бадемови
трици, по 12,5 г яйчен жълтък и глицерин, 10 мл спирт,
1 г тимол и 1,5 г камфор
Приготвяне: съставките се разбъркват с вода до
консистенция на паста. Тя
се нанася върху бръчките,
изчаква се час и половина,
след което лицето се измива и се подсушава.

С тонизираща течност

 1 л вино се налива в дълбок сух
съд с 30 г лайка, 20 г мента, 10 г розмарин и 20 г салицилова киселина (фин
прах). сместа престоява в съда 15 дни,
прецежда се и течната част служи за

внимателно изтриване кожата на лицето всяка вечер.
Правят се 15 процедури. лечението може да се повтаря
многократно.
 разтворете 1 с. л. картофено нишесте в 1/2 ч. ч. вода,
добавете 1/2 ч. ч. вряла вода
и варете сместа, докато нишестето се сгъсти. след като леко се охлади, добавете 4 с. л. пресен сок от моркови и 1 с. л. заквасена
сметана. Маската трябва да нанесете
на тънък слой за половин час, след това изплакнете с топла вода. рецептата е подходяща при дълбоки бръчки.
Страницата подготви
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ÄÈÍÅÍÎ ÂÐÅÌÅ Å!
лятото асоциативно ни подсеща за страхотния вкус на динята. няма човек, който да не мечтае да хапне от сладкия,
сочен и освежаващ плод в горещината. Освен че е любима на мнозина,
тя е и полезна за здравето. една чаша сок от плода съдържа само 46 калории, голямо количество витамини
с и а, както и много полезни растителни съединения.
ето някои ползи от нея, които може
би не знаем!

С ÷ери доìати и руêоëа

Ãръöêа саëата
Продукти: 750 г диня, 125 г сирене
фета, 1/2 връзка магданоз, 1/2 връзка мента или джоджен, 50 г черни
маслини без костилки, 2 с. л. зехтин, 1 малка глава лук, 2 лимона,
смлян черен пипер
Приготвяне: Лукът се почиства и се нарязва на тънки колелца, слага се в малка купа и се залива със сока от лимоните. Динята
се почиства от семките и се нарязва
на кубчета, сиренето се нарязва на
малки парчета или кубчета.
В купата се слагат динята, сиренето и лукът и се заливат със сока от лимоните. Магданозът и

ментата се нарязват на ситно и се прибавят към салатата, която се поръсва със зехтин, и се добавят маслини.
Подправя се със смлян черен пипер.

Продукти: 200 г диня, 250 г сирене,
200 г рукола, ½ чаша зехтин, 100 г чери домати, 1 с. л. балсамов оцет, 1 глава лук, 5-6 листенца мента, 1 шепа маслини, 1 краставица, сокът от ½ лимон
Приготвяне: Смесете зехтина, сока от лимона и оцета, за да приготвите дресинга. Нарежете на ситно лука,
динята - на едри кубчета, като предварително сте я почистили от семките.
Сиренето също нарежете на кубчета
или натрошете. Измийте руколата, изцедете я и я поставете на дъното на купа за салата. Подредете върху нея парчетата диня. Нарежете чери доматите
на половинки, а краставиците - на ко-

Â ãаспа÷о

Продукти: 300 г диня, 1 кг домати, 300 г
краставици, 20 мл винен оцет, 1 с. л. зехтин,
сол и черен пипер на вкус, 2 малки глави
лук, зелен лук, ½ люта чушка, ситно нарязан кориандър, 20 мл сок от лайм
Приготвяне: Доматите се бланшират
във вряла вода и веднага се потапят в ледена, след което се обелват и се нарязват

лелца, и ги разпръснете в купата. Поръсете със сиренето. Полейте обилно
с дресинга и разбъркайте. Гарнирайте
с листенцата мента.

С пуеøêа øунêа и öаревиöа
на половинки. Сокът се изстисква в купа,
после половината от доматите се нарязват
на едро, а другата се наситнява. Динята се
нарязва на кубчета и се почиства от семките. Същото се прави и с краставицата.
В блендер или в купа от робот се пасират едро нарязаните домати, 1/2 от динята
и краставиците. Пресипват се в купа и се
добавят ситно нарязаните домати, краставици и динята. Прибавят се оцетът и
зехтинът. Посолява се и се подправя със
смлян черен пипер. Гаспачото се оставя
да се охлади поне 1 час.
Приготвя се салца: лукът се наситнява
заедно с почистената от семето люта чушка. Прибавят се сокът от лайма и ситно нарязаният кориандър. Разбърква се добре.
Студената супа се разпределя по чинии
и се гарнира с приготвената салца и ситно
нарязания лук.

Продукти: 300 г диня, 150 г
пуешка шунка, 100 г жълто сирене (Гауда или Едам), 1 кисела
ябълка, 1 ч. л. лимонов сок, 250
г царевица от консерва, 1 голяма глава
кромид
лук, 2 с.
л. стафиди,
няколко листа мента
за украса
За соса:
½ ч. ч. кисело
мляко, 2 с. л. майонеза, 1 с. л.
течен мед, 1 с. л. лимонов сок,
бял пипер

Приготвяне: Разбъркайте
добре съставките на соса, покрийте го и го оставете в хладилника за един час. Отцедете царевицата, сиренето нарежете на тънки ивички,
а шунката - на лентички. Махнете семките на динята и я
нарежете на кубчета. Обелената
ябълка нарежете на ивички, полейте я с лимоновия сок. Лука нарежете на ситно. Разбъркайте съставките в салатата, полейте я със соса, отново
разбъркайте и украсете с листа от мента.

Îсвеæаваùо сорáе

Òорта
Продукти:
1/4 диня, 2 банана, 2 праскови
За крема:
1 яйце, 1 ч. ч.
прясно мляко,
2 с. л. брашно, 4
с. л. захар, 1 ванилия, 1/2 пакетче желатин,
100 мл сладкарска сметана
Приготвяне: Прясното
мляко се загрява на котлона. Към него се прибавят захарта, ванилията и
яйцето, разбито заедно с
брашното. Бърка се, докато кремът се сгъсти, след
което се маха от котлона и
се оставя в хладилника да
се охлади. През това време се разбива сметаната.
Желатинът се разтваря в
2 с. л. вода и се разтопява.
В дълбока купа се смесват
желатинът, кремът и сметаната. Разбърква се внимателно и кремът се слага в хладилника.
Тортата се прави във

 Хидратира.
 Предотвратява образуването на
ракови клетки.
 Подобрява работата на сърцето.
 Понижава възпалението.
 Предотвратява развитието на макулната
дегенерация.
 Облекчава болките в мускулите.
 грижи се за кожата и косата.
 Подобрява храносмилането.
Предлагаме ви да опитате този вълшебен плод
в неочаквани съчетания.

форма с диаметър около
20 см. Ако нямате форма,
може да ползвате малка тавичка или от тези за еднократна употреба. Динята
се нарязва на тънки резени - по-малко от 1 см, и семките се изчистват. Дъното
на формата се покрива с
резените диня. Отгоре се
слагат нарязаните на кръгчета банани. След това се
покрива с крема, а върху
него се нареждат нарязани
на тънко праскови. Отгоре се покрива с още един
ред диня. Формата се завива с фолио и тортата се
слага в хладилника за няколко часа.

Продукти: 600 г диня, добре узряла, 60 г
захар, 125 мл вода, 2-3
стръкчета мента
Приготвяне: Прави
се сироп от захарта и
водата, като се слагат
на среден огън около
15 минути, после се охлажда. Изрежете кората от динята и отделете
семчиците. Нарежете я
на парченца и пасирайте. Към нея сипете захарния сироп и отново

пасирайте за
кратко. Прехвърлете в удобен съд и покрийте с прозрачно фолио, приберете във фризер
за около 2 часа. През първия час изваждайте и
разбивайте/
разбърквайте
периодично

(това е важно, за да се предотврати образуването на големи
кристали). Ако желаете по-гъсто (по-ледено) сорбе, може да
увеличите времето във фризера, но не и до цялостно замразяване, идеята е леденото удоволствие да бъде като пухкав
скреж - нито твърде течно, нито твърдо. Налейте в подходящи чаши с високо столче и украсете с мента. Става чудесно,
ако накъсате листенцата от свежата подправка на ситно върху сорбето.

Æеëирана със сìетана
Продукти: 3 ч. ч. нарязана на кубчета диня, 1 пакетче желатин, 1 ч. ч. захар, 1 с.
л. лимонов сок, 1 ч. ч. сметана - от спрей
Приготвяне: Разбийте
динята с пасатор, докато
стане на пюре. Смесете желатина с 1/4 чаша от пюрето. Останалото количество
сложете на котлона да заври. Махнете от огъня и до-

бавете разтворения желатин, като бъркате, докато се
разтвори. Сложете захарта
и лимоновия сок и охладете сместа, след което добавете сметаната. Разсипете в
стъклени чаши.
Покрийте ги и поставете във фризера за около 8
часа. Сервирайте в десертна чиния.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Сред цветята

ËÈËÈÓÌ – зâездаòа íа зеìÿòа

Другото име на лилиума е "Звезда на земята". Легендата разказва,
че когато падащите звезди докоснат
земната повърхност, се превръщат
в цветя. И тези цветя са лилиумите.
В античността го подарявали на
любимата жена като знак за обич.
Чуждите пратеници пък винаги поднасяли на владетеля това цвете като
знак за покорство и добри пожелания. Древните елини смятали, че лилиумът се е появил, когато от гръдта
на богинята майка Хера капнали няколко капки мляко на земята. Затова и първото цвете било обагрено в
снежнобяло.
През Ренесанса лилиумът украсявал всяко тържество в палатите, а дамите от дворцовото обкръжение закичвали с него косите или роклите си.
До XIX в. в Европа била позната
единствено бялата разновидност на
цветето. Розовите и жълтите били
пренесени по-късно от Азия. Лилиумите съществуват в огромно разнообразие от цветове, форми и размери, могат да бъдат отглеждани както
на открито, така и в домашни условия. Цъфтят от средата на пролетта
до ранна есен в зависимост от вида.
Повечето са отлични цветя за букет,
чийто цвят издържа до 8 дни.
лилиумите включват: азиатски
хибриди, ориенталски хибриди,
американски хибриди и други.
Днес са известни повече от 2000

хибрида. Повечето от тях достигат височина по-голяма
от човешки ръст, цветовете им имат най-различна форма и багра.
Групата на лилиумите се състои от многогодишни луковици, повечето от които са много издръжливи. Желателно е
да се отглеждат на
слънчево и защитено от вятър място. Те
спокойно могат да
растат както в градината, така и в саксия, поставена на терасата. Само на закрито помещение, като се
изключи зимната градина, не могат да виреят.
Идеалното място за лилиума е шарената сянка,
но хвърляна от растения, а
не от зидове.

чина. Най-добре се
хваща в периода
мартаприл

Най-разпространени
видове

Поливане

От май до септември трябва да се
полива обилно. Не трябва да се допуска задържане на вода. Особено
важно е корените да не се оставят
да изсъхват.

Размножаване

Лилиумът е луковично растение и
се сади по принцип на средна дълбо-

ност да засъхнат. Преди да бъдат поставени в земята, дъното на дупката
се посипва с едър пясък, корените
се разпростират и между тях също
се посипва пясък. На по-високите
сортове е добре да се сложат подпорни пръчки. Едва
след това дупката се
засипва с пръст.

или наесен - през октомври-ноември.

Засаждане

Дълбочината на засаждане зависи от начина, по който се вкоренява
даденият сорт. Месестите луковици
се поставят в почвата веднага след
закупуването им, тъй като има опас-

- Lilium auratum - цветовете са куповидни, бели, с
жълта ивица по средата,
осеяни с червеникавокафяви петънца.
Lilium bulbiferum на височина достига от
60 до 120 см, а цветовете
са обагрени в оранжево
с пурпурни петънца.
- Lilium tigrinum
(тигрова лилия) гроздовидни оранжеви съцветия, гъсто обсипани с кафяви петънца.
- Lilium candidum - съцветията са
образувани от бели тръбести цветове - от 6 до 20.
- Lilium martagon - с пурпурен цвят,
обсипан с тъмночервени петънца.
- Lilium pumilum - цветовете са
червени с дължина до 5,5 см.
- Lilium regale - цветовете са бели, тръбести, с жълти гърла и силен
аромат.

Ñ ÏÚÑÒÐÀÒÀ ÊÎÏÐÈВÊÀ –
Çапочâа
заñÿâаíеòо íаñòроеíие âúâ âñеêи доì
íа ñаëаòаòа
Август щедро се отплаща за грижите, положени досега в зеленчуковата градина. Започва масовото прибиране на средно ранните домати, зеления пипер, патладжана, дребноплодните краставици за консервиране и редица други зеленчуци.
Но август е и един от най-горещите и сухи месеци през годината, което налага някои специфични грижи за растенията. Необходимо е редовно
да ги поливате и окопавате. Оптималният воден
режим на почвата, съчетан с окопаване, е от решаващо значение за развитието на късното главесто зеле, целината, праза, зеления фасул и останалите зеленчуци.

колеусът, или още
стайна коприва, е изключително красиво и
обагрено в ярки цветове растение.
Среща се в жълто, виолетово, червено, бяло,

оранжево както
и в смесени
багри. Цветето е много бодро
и свежо
и внася настроение
във всеки
дом, който
има радостта да го приюти. Заради наподобяващите коприва листа е
наричан стайна коприва,
копривка,
декоративна
коприва.
Колеусът
обича
обилното поливане. Не
се притеснявайте да го
поливате ежедневно.
Само внимавайте водата да не е прекалено
твърда.

Цветето обича също
високата влажност, така че от време на време
пулверизирайте листата му. Добре е да правите това през летните
месеци. През останалото време не е нужно да
ги пръскате.
Колеусът предпочита пряката светлина,
затова го поставете на
прозорец с южно изложение. В най-горещите дни от годината все
пак му осигурете полусянка. Добре е градусите да не надвишават 25-28. През зимата
пък не трябва да падат
под 8. В никакъв случай не поставяйте колеуса в близост до парното, защото ще пресъхне.
Торете
колеуса
веднъж седмично в ак-

тивния период на цъфтеж от май до юни.
Ако го поставите на
най-светлото място в
стаята, то цветът на листата ще бъде много наситен. При слабо осветление листата губят яркостта на окраската си,
в тях се появява много зелен цвят. В градината колеусът понякога
страда от жарките лъчи, затова трябва да му
създадете рехава сянка
или да го засенчвате по
обед.
размножаване: Посредством резници, които бързо се вкореняват в почва или във вода.
През втората година
колеусът губи своята
красота, ето защо периодично си подменяйте
растението с резници.

Ñред ìаëиíиòе иãрае íоæиöаòа
През август засейте семената на салатата за късно есенно производство. За да се подобри кълняемостта и да се ускори поникването, семената се
накисват във вода за два часа, отцеждат се и се
оставят за 5-6 дни при температура 4-5°С. Засейте
на добре овлажнена почва. През втората половина на месеца започва засяването на спанака, което може да продължи до средата на септември.
Когато условията са благоприятни, след около 50
дни той е готов за прибиране. През месеца продължава сеитбата на ряпата. За предпочитане са
късните срокове на сеитба, тъй като по този начин се предотвратяват прерастването и изкуфяването на кореноплодите. След образуване на втори лист проредете растенията на около 10 см едно от друго в реда.

в малиновите насаждения
след прибирането на реколтата е
необходимо веднага да се пристъпи към резитба. Отстраняват
се всички плододавали леторасти, за да се даде възможност да
нараснат бързо новите издънки
и да заложат плод. Сгъстяващите насаждението издънки, както
и израстващите в междуредието също се премахват. Резитбата трябва да бъде последвана от
редовно разрохкване на почвата и премахването на плевелите.
В овощната градина продължава беритбата на праскови,
кайсии и ранни сортове ябълки,

круши и сливи. За
да се осигури
нормално
на едряване на
плодовете на
есенните сортове и за
да се заложат повече
плодни пъпки за
следващата година, дърветата трябва редовно да се поливат. Това е особено важно за

младите дръвчета.
време е да се
започне подготовката
на площите
за засаждане
на
нови ягоди. За подобро узряване на гроздето от десертните сортове се извърша прореждане на листата в основата на леторастите
и около гроздовете.

Страницата подготви Уляна ПеТКОВА
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За война ли се готви НАТО Защо беснеят либералите?
Срещата на лидерите на
страните от НАТО в Брюксел приключи с триумфалните думи на Тръмп,
че е постигнат голям успех, защото европейските държави са се съгласили да ускорят нарастването на своя военен бюджет
до 2 % от своя БВП. Всички се тупат по гърдите, че
вече ще могат да се защитават от страшната и агресивна Русия, която всеки момент може да премине границата – я през
Балтика, я през Черно море или някъде другаде. В
стратегията за национална сигурност на САЩ, в
документи
на страните от НАТО
тя е основната заплаха за тяхната сигурност, заради
което трябва да се увеличават парите за военни цели.
Командващият спецзвеното в естонската армия даже официално обяви, че страната му се готви за въоръжен конфликт
с Русия.
Какви са обаче реалностите? През 2017 г. тя е намалила военните си разходи с 20% в сравнение
с 2016 г. и сега те възлизат на 66.3 милиарда долара. Дали Русия се готви
да ни нападне? Може и
да се готви, но нека тогава някой да обясни защо
намалява, а не увеличава
военните си разходи като
НАТО? Не се ли получава
както едно време, когато
искаха да нападнат Ирак и
обявиха, че той готви масово унищожение, а после това се оказа лъжа?
Военните разходи само на
САЩ са 610 милиарда долара, т.е. над девет пъти
Помните ли

К

метицата, която извоюва за Добрич (тогава Толбухин) езеро, стадион, и плувен басейн, се казва Вида Димитрова, наричана с любов от съгражданите си
баба Вида.
Според историческата
справка Вида Димитрова е родена на 24 февруари 1910 г. в село Карасинан, сега Росеново. Семейството било доста заможно. Баща й бил кмет
на селото. Щерката обаче поискала да учи плетачество и отишла в Добрич. По това време градът бил под румънска окупация. За да помогне за
освобождаването на Южна Добруджа, Вида станала член на ДРО (Добруджанската революционна
организация). От 1956-та

по-големи от тези на Русия. Един девет пъти поголям гигант по хвърляните пари за оръжие казва на девет пъти по-малкия, че той е заплаха за
сигурността.
През 2017 г. военните
разходи на НАТО като цяло са 900 милиарда долара, равняващи се на 52 %
от всички военни разходи в света. Това е с 4.87%
повече в сравнение с предходната 2016 г. Русия е
намалила разходите си с
20%, НАТО ги е увеличило
с 4.87%. И вече харчи за
оръжие между 14 и 15 пъти повече, отколкото Ру-

сия. Но всички в НАТО са
много притеснени от 1415 пъти по-малката от тях
харчеща за война Русия и
бързат да повишат военните разходи, за да се спасяват от нея. Те увеличават военните разходи, тя
ги намалява, т.е. утре ще
бъдат 20 пъти по-големи
от Русия, а тях все ги е
страх и искат още, още и
още пари за още оръжие.
Развитите капиталистически страни отново
разгръщат военна надпревара и парите, давани за въоръжение, днес
са по-големи отвсякога
след края на студената
война по време на Горбачовската перестройка.
Глобалните военни разходи през 2017 г. са били 1.74 трилиона. И както се вижда от срещата

на НАТО, ще продължат
да растат. А някога Горбачов ни обещаваше, че
като направи перестройката, ще ни вкара в „свят
без войни и оръжие“. Милиони перестройчици му
повярваха. И ни докараха до повече войни и повече оръжие. Антон Павлович Чехов казваше, че
„ако в първо действие на
стената виси пушка, то в
последното действие тя
трябва да гръмне“. Първото действие вече мина.
А пушката е откачена и капитализмът отдавна гърми от Афганистан, през
Ирак и Сирия до Йемен
и Либия,
и къде ли
не още.
Американските медии съобщават,
че
супербогатият 1 %
от населението
в САЩ
си купу вал специални подземни
суперукрепени бункери,
за да се спаси от „Съдния
ден“ на идващата голяма
война. Търсенето на такива бункери между глобалния олигархичен елит се
е увеличило десетки пъти
през последните години.
Това ставало все по-печеливш бизнес, както и войната винаги е била печеливш бизнес за определени корпорации и властови сили. Не знам дали те
ще се спасят, но да му мислят останалите 99%. Току виж, че решили да се
отърват от 1%, преди той
да се скрие в луксозните
си суперзащитени бункери! Докато той не се е отървал от тях.
Проф. Васил
ПРОДАНОВ,
преподавател в УНСС

Веднага след срещата на Владимир Путин и Доналд Тръмп
световният либерален коментариат изпадна в тежка истерия.
Настоящи и бивши политици,
анализатори, журналисти ни заливат с апокалиптични прогнози за бъдещето на човечеството.
Защо? Какво толкова казаха президентите на Съединените щати
и Русия, че либералите от всички страни изпаднаха в неконтролируем бяс? При това основната
им мишена е не толкова Путин,
когото те са свикнали да обвиняват във всички мислими и немислими престъпления, колкото Доналд Тръмп. Именно срещу
американския президент е насочен либералният патос. Предаванията на Си Ен Ен и Би Би Си,
страниците на "Вашингтон Поуст" и "Ню Йорк Таймс" са пълни основно с мненията на антитръмпистите. Яростта им се дължи на факта, че Доналд Тръмп се
опитва да прави това, което би
трябвало да прави всеки един
нормален американски президент. Възстановява диалога с Русия. Точно това не могат да му
простят.
Елитът в САЩ, Великобритания и на много други места не
желае това да стане. Иска война. Ако не гореща, то най-малкото студена. Иска Русия да бъде поставена на колене, да бъде превърната в парий, който
безпрекословно ще изпълнява
всичко, което й бъде наредено.
И всеки, който не работи в тази
посока, пък бил той и американският президент, бива обвиняван, че е руски шпионин. Хора,
които иначе изглеждат напълно адекватно, започват да бълват нелепици, веднага щом се
повдигне темата за Русия. Според подобни велики умове Доналд Тръмп е вербуван от КГБ
още през 80-те години на миналия век и оттогава до днес е маша в ръцете на руснаците. Ако
в подобно абсурдно твърдение
имаше дори и частица истина,
всички, които споделят тази теза, би трябвало да признаят КГБ
за най-великолепната организация на всички времена. Само така може да бъде характеризира-

на една разузнавателна служба,
която още преди четири десетилетия е предвидила, че Тръмп
ще стане президент и се е сетила да го вербува! Същото важи и
за една друга малоумна хипотеза, според която Доналд Тръмп
е спечелил президентските избори благодарение на 12 руски
хакери. Това наистина би трябвало да са най-великите хакери
на света, след като са убедили
милиони американски избиратели да гласуват по точно определен начин. Нещо като 12-те
апостоли на непобедимото хакерство. Ако това наистина е така, единствената роля, която остава за Владимир Путин, е ролята на Христос. Защото само един
Христос би могъл да извади Великобритания от ЕС и да накара американците да гласуват съобразно волята му. Това звучи
безумно, нали? Точно толкова
безумно звучат и обвиненията
към Русия, че е решила изборите в САЩ, както и към Тръмп, че
е руски агент. Също толкова безумно е да се твърди, че американският президент е обладан
от някаква ирационална любов
към Русия и затова иска да се
разбере с Путин. Доналд Тръмп
няма нищо общо с русофилството. Той е прагматик и бизнесмен.
И точно понеже е такъв, знае, че
за Америка е по-добре да сътрудничи, а не да воюва с Русия. Да, има и хора, които печелят добре от противопоставянето. Дори много добре. И те ще
направят всичко възможно, за
да съхранят печелившия си бизнес. Само дето печалбите, които
трупат либералните елити, са за
наша сметка. За сметка на обикновените хора. А обикновените
хора вече не искат да работят за
обогатяването на елитите. И затова предпочитат Русия и Съединените щати да се разбират,
а не да се карат. Тук е и една от
основните разлики между нас и
либералите. Либералите искат
руско-американските отношения да са в отвратително състояние. И побесняват всеки път,
когато се появи възможност за
подобряването им.
Петър ВОЛГИН

Баба Вида преобрази Добрич
до 1962-ра е председател
на Градския общински народен съвет на Толбухин.
При нея нямаше неизпълнима задача, спомнят
си възрастни добричлии.
Определят я като много
енергична, трудолюбива
и голям родолюбец. Имала основно образование,
но била природно интелигентна и действала с изключителен замах. Ходела по министерства, искала пари, била неуморна. За чепатия й и пиперлив език и неподправените й обноски се носят легенди. Хората и до днес
разказват с обич куриозни случки от ежедневието
на напористата управничка. Веднъж, като отишла в
София с поредното искане
за средства за Добрич, за-

валял дъжд. Баба Вида си
събула обувките, хванала
ги с едната ръка, метнала
ги през рамо, и както си била боса, понечила да влезе
при тогавашния председател на Президиума на Народното събрание Димитър Ганев. Охранителят на
вратата се ужасил от вида
й и не я пуснал. Ама може ли някой да спре Вида
Димитрова? Тя отместила
енергично пазача, нахлула
при Димитър Ганев, посочила ядосано към охранителя и рекла: „Митьо, този
да го уволниш!“
„До 56-та година градският парк представляваше просто една неголяма градина, която започваше от мястото, където
е сега подлезът, и свършваше малко след сградата

на музея”, спомня си 78-годишната добричлийка Димитричка Димитрова.
След музея имало няколко мънички къщички,
които граничели с обрасло в бурени и тръни дере
и огромно градско сметище. Баба Вида обаче решила да изкорени гъстата растителност и да превърне бунището в място за
разходка. Успяла да извоюва средства за градския
парк и започнал градежът.
Първо направили езерото.
Кметицата носела камъни
за алпинеума и копаела наравно с мъжете. После сядала и ядяла корав хляб с
работниците. Целият град
ходеше да работи в парка, спомня си 84-годишният Вълко Иванов. Обикновено в събота и неделя по-

вечето добричлии хващали лопатите и отивали да
копаят бъдещата градска
градина. Така и езерото, и
стадионът, и плувният басейн били изградени с обществен труд. Но баба Вида била майстор в организирането на хората. Ентусиазмът й завладявал, увличал. Не ползвала автомобил. Ходела навсякъде
с файтон. На откриването
на басейна се стекъл целият град. Баба Вида слязла от файтона, погледна-

ла възторжено към водата, съблякла се по комбинезон и влязла да поплува
в басейна. Не била единствена.
По време на кметуването на баба Вида започва
благоустрояването и асфалтирането на улиците
на града. Полагат се специални грижи за здравеопазването.
Колоритната и обичана
кметица напуска завинаги
нашия свят на 11 февруари 1981 г.
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Най-гледаните

3:30 Туристически маршрути
4:10 Днес и утре
4:40 Съкровище в двореца
5:40 Телепазарен прозорец
5:55 Съкровище в двореца
ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
6:55 По следите на Капитан
Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки
компании със световно
значение
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Череп и кости
0:05 Капри
1:00 Здравето отблизо
2:10 Семеен бизнес
2:35 Холивудски знаменитости
3:00 Череп и кости
3:50 Дойче веле: Шифт

4:15

СЪБОТА, 11 август
06:10 Специалитетите на Бабет
06:35 Пътешествия
07:05 Сийбърт
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:05 Сребристият жребец
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:25 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
10:00 Рецепта за култура
11:00 България от край до
край 2
11:30 Време за губене
12:00 Ай да идем
12:30 Битките за Европа
13:05 Добър ден с БНТ 2
14:05 Каблуи
15:30 Концерт на женския народен хор “Цветница”
16:15 Туризмът №1: На лов за
летовници
16:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:15 Геният
18:05 Гласове от Холоцена
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Децата са добре
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Геният
00:20 Отвъдморски сюжети
00:50 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:20 Днес и утре
01:45 Ленти и документи: „Ритнитопковци“
03:00 Краят остава за вас
04:05 Рецепта за култура
05:00 Ай да идем
05:30 Туризмът №1: На лов за
летовници
НЕДЕЛЯ, 12 август
06:00 Специалитетите на Бабет
06:25 Пътешествия
06:55 Битките за Европа
07:30 Сагуа - сиамската котка

08:00 Сийбърт
08:30 Сребристият жребец
08:55 Духовна обител: Тайнственият манастир
09:20 Изкуството да живеем
09:50 Метафора
10:35 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Япония на фокус
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Децата са добре
15:45 Брак по любов
17:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:40 Геният
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Вечното плаване”- “Летящият
холандец” от Рихард
Вагнер
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Епоха на герои
22:20 Добър ден с БНТ 2
23:20 Геният
00:10 Отвъдморски сюжети
00:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:10 Епоха на герои
02:45 Най-големият музей в
света
03:15 Под вълните на Черно
море
03:25 Битките за Европа
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем
ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
06:00 Шарена китка
06:25 Непозната земя
06:55 Часът на зрителите
07:20 Раздвижи се с БНТ 2
07:50 5 минути София
08:00 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас

09:10 Рецепта за култура
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:05 Пред олтара на операта
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Пътеводител БГ
13:55 “Надиграй ме”
15:20 Китай: Земя на чудесата
15:35 Рецепта за култура
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Европа днес
19:05 Около света за 202 дни
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Йорданка Кузманова на
80: “Търси се шмекер”
22:25 Ленти и документи: “Пансионът”
23:25 Отвъдморски сюжети
23:55 Днес и утре
00:25 Абсурдите с БНТ 2
00:55 Църква за вълци
01:50 Пред олтара на операта
02:20 Под вълните на Черно
море
02:30 Рецепта за култура
03:25 Непозната земя
03:55 Часът на зрителите
04:25 Япония днес
04:45 Концерт на женския народен хор “Цветница”
05:30 Днес и утре
ВТОРНИК, 14 август
06:00 Нотите на живота - Лиляна Галевска
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Гугулиада

23:40 Непозната земя
00:10 Големите игри: “Големият
бизнес”
00:35 Македоно – Одринска
революционна галерия
01:35 Време за губене
СЪБОТА, 11 август
06:00 Време за губене
06:30 Животът е вкусен
07:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
07:55 Ай да идем
08:25 Български уроци – аз уча
български
08:50 Европа без граници: „Сънуваме България“
09:20 Непозната земя
09:50 Знаете ли, че...
10:00 Рецепта за култура
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Стихове“
13:50 XV събор на народното
творчество „Пирин пее“
15:25 Време за губене
15:55 Хайка за вълци
16:50 На опера с БНТ 2: “Любовен
еликсир” от Доницети
17:20 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Отец Иван и неговите деца
21:50 Цветът на хамелеона
23:40 По света и у нас
23:55 Нощни птици
00:55 Рецепта за култура
01:50 Часът на зрителите
02:20 Хилда Казасян - Jazz and
me

НЕДЕЛЯ, 12 август
06:00 Животни сред бухналата
зеленина
06:25 Животът е вкусен
07:20 Опознай България
07:45 Български уроци - народни
танци, песни и обичаи
08:15 Боговете на Пловдив: Многоезичният храм
08:45 Том и Оскар
09:00 Децата.com
09:30 България от край до край 4
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 БГ кинокласика: “Калоян”
14:45 Извън играта
15:20 Хайка за вълци
16:15 Бразди
16:45 Туризмът №1: На лов за
летовници
17:15 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:45 Часът на българската музика
21:50 Правилата на ергенския
живот
23:10 По света и у нас
23:25 Спортна треска
00:25 Извън играта
01:00 Иде нашенската музика
02:00 Непозната земя
02:30 Изкачване към дълбините
03:30 История.bg
04:30 Спортна треска
05:30 Опознай България

ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Ай да идем
07:40 Български уроци
08:05 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Заедно
09:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Светлината на една река
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
15:05 Време за губене
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Вълшебните приказки на
щурчето
16:30 Спортна треска
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:45 Рила - приказна и неповторима
19:15 Непозната земя
19:45 Моят остров е моят дом
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Хайка за вълци
21:40 В кадър
22:10 Европейски маршрути
22:25 Михаил Герджиков - Героят
от Странджа
22:55 По света и у нас
23:15 Извън играта
23:50 Часът на зрителите
00:20 Големите игри
00:50 Светлина в безкрая
01:00 Добър ден с БНТ 2

10.VIII. - 16.VIII.2018 г.
ПЕТЪК, 10 август
7:05 По следите на Капитан
Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с
БНТ
12:40 Спасителен отряд “Калифорния”
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:15 Лошите добри приятели
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: “Новодомци”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
БНТ 2
ПЕТЪК, 10 август
06:00 Фолклористката Райна
Кацарова
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:15 Пътешествия
08:45 Под вълните на Черно
море
09:00 По света и у нас
09:10 Изкачване към дълбините
10:10 Време за губене
10:40 Туризмът №1: Плажни
игри
11:05 Изкуството да живеем
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Библиотеката
13:30 Най-големите музеи в
света
14:00 “Надиграй ме”
15:05 Битките за Европа: Никопол - последната столица
15:40 Капри
16:35 Пътешествия
17:05 Отвъдморски сюжети
17:35 Пътувай с БНТ 2
18:05 История.bg
19:05 Тя, майка ми
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:10 Акага и Funky Miracle
22:40 Каблуи
00:05 Отвъдморски сюжети
00:30 Туристически маршрути
01:00 Абсурдите с БНТ 2
01:25 История.bg
02:25 Пътеводител БГ
02:50 Изкачване към дълбините
03:45 Непозната земя
04:15 Часът на зрителите
04:45 Тя, майка ми
05:40 Туристически маршрути
БНТ свят
06:05
07:15
07:30
08:00
08:30
09:00
09:10
09:40
10:25
11:20
11:50
12:00
12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:25
16:55
17:30
18:00
18:20
18:45
19:15
19:45
20:00
20:30
20:45
21:45
22:15
22:50
23:10

ПЕТЪК, 10 август
Здравето отблизо
Знаете ли, че...
Часът на зрителите
Пътувай с БНТ 2: Етно
Европа без граници: „Сънуваме България“
По света и у нас
Музикални следи
Съдби човешки
Животът е вкусен
Енциклопедия България
Синият рибар
По света и у нас
Иде нашенската музика
Изкачване към дълбините
Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Светлината на една река
Най-доброто от...
Извън играта
Заедно
По света и у нас
Големите игри: “Големият
бизнес”
Малта - морският кръстопът на Европа
България от край до край 4
Серенада
По света и у нас
Спортни новини
Европейски награди за
българска архитектура
VIZAR 2018
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
По света и у нас
В кадър

тв програми

Митика: Желязната корона
Гнездото на стършелите
В неизвестност
Вяра и общество
България от край до край 5
Извън играта
Египет - какво се крие под
повърхността
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Тихият американец
По света и у нас
Студио Х: Написано с кръв
Митика: Желязната корона
В неизвестност
Египет - какво се крие под
повърхността
Туристически маршрути
Студио Х: Написано с кръв
Бразди
Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 12 август
Внимание, роботика
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Гласувайте за Беки
Петсън и Финдъс
Дъщерята на жрицата
По света и у нас
100 години Оперета
Бон шанс, инспекторе /70г.
от рождението на Велко
Кънев/
В неизвестност
Спортна треска
България от край до край 5
Спорт ТОТО
Можем ли да живеем вечно
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Джаки
По света и у нас
Крайпътни паметници
Тихият американец
В неизвестност
Можем ли да живеем вечно

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
18:45
19:35
19:50
20:00
20:30
20:45
22:50
23:10
0:20
1:15
2:25
2:50
3:15
3:40
4:15
5:00
6:00
7:00
7:25
7:55
8:10
8:35
9:00
10:15
12:00
12:30
13:00

Отрядът
Животни по пижами
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Съкровище в двореца
По света и у нас
Мандолината
Капри
Здравето отблизо
Семеен бизнес
Холивудски знаменитости
Туристически маршрути
Днес и утре
Спасителен отряд “Калифорния”
Малки истории
Вяра и общество
СЪБОТА, 11 август
Внимание, роботика
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Гласувайте за Беки
Лоте и тайната на лунните
камъни
Махарал. Тайната на талисмана
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика

14:00
15:35
16:05
17:00
18:00
18:30
19:05

32

Български

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

13

форния”
5:05 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец
6:25 Съкровище в двореца
СРЯДА, 15 август
7:25 Диноотряд “Кунг Фу”
8:10 Моята първа сватба
9:00 По света и у нас
9:15 Фильо и Макензен
10:10 Семеен бизнес
10:35 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки
компании със световно
значение
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Лампедуза на хоризонта
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Череп и кости
23:55 Капри
0:50 Здравето отблизо
2:00 Семеен бизнес
2:25 Холивудски знаменитости
2:50 Череп и кости
3:30 Моята първа сватба
4:25 Спасителен отряд “Калифорния”

5:10 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец
6:25 Съкровище в двореца
ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
7:25 Диноотряд “Кунг Фу”
8:10 Моята първа сватба
9:00 По света и у нас
9:15 Фильо и Макензен
10:10 Семеен бизнес
10:35 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
14:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки
компании със световно
значение
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Лампедуза на хоризонта
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Череп и кости
0:00 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Моята първа сватба
3:20 Череп и кости
4:05 Дойче веле: Шифт
4:20 Спасителен отряд “Калифорния”
5:05 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец

08:15
08:45
09:00
09:10
10:10
10:40
11:15

Пътешествия
Европа днес
По света и у нас
Рецепта за култура
Време за губене
Часът на зрителите
България от край до
край 4
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:30 Опознай България
13:55 “Надиграй ме”
15:20 Евроновини: В правилната посока
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Очарователни погледи
от Китай
19:05 Един живот песен
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:10 Една нощ във Венеция оперета от Йохан Щраус
23:05 Ленти и документи: „Шекспир по Балкански“
23:45 Отвъдморски сюжети
00:15 Днес и утре
00:45 Абсурдите с БНТ 2
01:10 Църква за вълци
02:05 България от край до
край 4
02:35 Рецепта за култура
03:35 Непозната земя
04:05 Часът на зрителите
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре
СРЯДА, 15 август
06:00 Българин да се наричам
06:45 Непозната земя
07:15 Часът на зрителите
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада

08:20 Пътешествия
08:50 Очарователни погледи
от Китай
09:00 По света и у нас
09:15 Рецепта за култура
10:15 Време за губене
10:45 Опознай България
11:10 България от край до
край 5
11:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча
български
14:00 “Надиграй ме”
15:45 Капри
16:40 Пътешествия
17:10 Планински хроники
17:40 Пътувай с БНТ 2
18:10 Капри
19:05 Кеазим Исинов или хармонията между човека и
природата
19:30 Янка Рупкина - животът
на една певица /Янка
Рупкина на 80/
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 В полите на Витоша
23:20 Ленти и документи: “Боклуците”
23:45 Планински хроники
00:15 Изкуството на 21 век
00:45 Абсурдите с БНТ 2
01:15 Америка днес
02:15 България от край до
край 5
02:45 Рецепта за култура
03:45 Непозната земя
04:15 Часът на зрителите
04:35 Под вълните на Черно
море
04:45 Янка Рупкина - животът
на една певица
05:15 Кеазим Исинов или още
нещо за хармонията

ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
06:10 Костадин Гугов - епитафия от песни
06:35 Непозната земя
07:05 Часът на зрителите
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:05 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:15 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – аз уча
български
11:05 България от край до
край 5
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
13:55 Европейски маршрути
14:10 “Надиграй ме”
15:15 Под вълните на Черно
море
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
19:00 Знаете ли че...
19:10 Човекът, който се казваше Буров
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рецепта за култура
22:10 Лабиринт
00:10 Изкуството на 21 век
00:40 Абсурдите с БНТ 2
01:10 Планински хроники
01:40 Лабиринт
03:40 Рецепта за култура
04:40 Човекът, който се казваше Буров
05:30 Изкуството на 21 век

ВТОРНИК, 14 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Български уроци - народни
танци, песни и обичаи
07:40 Орфеева приказка
08:00 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Човешка комедия
09:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Вълшебните приказки на
щурчето
11:30 Малта - морският кръстопът на Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:30 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно
15:05 Време за губене
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Къщата на думите
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:50 Туризмът №1: На лов за
летовници
19:15 На опера с БНТ 2: “Любовен
еликсир” от Доницети
19:45 Песен от облаците
20:00 По света и у нас
20:45 За къде пътувате
22:15 Светлина в безкрая
22:25 Македоно – Одринска
революционна галерия
22:55 По света и у нас
23:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:50 Ай да идем
00:20 Големите игри
00:50 Добър ден с БНТ 2
01:50 Време за губене

СРЯДА, 15 август
06:05 Здравето отблизо
07:15 Европейски маршрути
07:30 Македоно – Одринска
революционна галерия
08:00 Библиотеката
09:00 По света и у нас
09:15 Атлас
09:45 Време за губене
10:15 Животът е вкусен
11:10 Къщата на думите
11:35 Живот в мъртвата гора
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:25 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество
17:25 Йорданка Кузманова на 80:
Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:50 Знаете ли...
19:15 Европа без граници
19:45 Моят собствен кон
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Йорданка Кузманова на 80:
“Двойникът
22:20 Б.Т.Р. от кота минус 4
22:50 По света и у нас
23:10 Абсурдите с БНТ 2
23:45 Бразди
00:15 Големите игри
00:45 Отблизо с Мира Добрева
01:40 Време за губене
02:10 Пътувай с БНТ 2
02:40 Нощни птици

ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
06:10 Здравето отблизо
07:20 Светлина в безкрая
07:30 Туризмът
07:55 Извън играта
08:30 Македоно – Одринска
революционна галерия
09:00 По света и у нас
09:15 Йорданка Кузманова на 80:
Знаци по пътя
09:45 Бразди
10:15 Животът е вкусен
11:10 Най-доброто от...
11:40 Знаете ли...
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 История.bg
14:40 Бързо, лесно, вкусно
15:10 Време за губене
15:40 Пътувай с БНТ 2
16:10 Енциклопедия България
16:40 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Големите игри
19:00 Боговете на Пловдив: Ислямът в града
19:45 Малкото извънземно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Хайка за вълци
21:40 Концерт на “Челисимо”
22:45 5 минути София
22:55 По света и у нас
23:15 Време за губене
23:45 България от край до край 4
00:15 Големите игри
00:45 Отблизо с Мира Добрева
01:45 Време за губене
02:15 Пътувай с БНТ 2

Спасителен отряд “Калифорния”
5:00 Съкровище в двореца
6:05 Телепазарен прозорец
6:20 Съкровище в двореца
ВТОРНИК, 14 август
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки
компании със световно
значение
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Лампедуза на хоризонта
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Череп и кости
0:00 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Холивудски знаменитости
3:00 Череп и кости
3:45 Туристически маршрути
4:20 Спасителен отряд “Кали-
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14
ПЕТЪК, 10 август
„Трансформърс”
„Приятели“, с.4, еп.10
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество”, с.1, еп. 35
15:00 Премиера: „Шест сестри”, с.3, еп. 64
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 63
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ еп. 15
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни”, с. 1, еп.10
21:30 „Всичко може да се случи”, с.2, еп.4
22:30 „Менталист: Крадецът на
мисли“, с.7, еп.13
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”, еп.4
01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици”, еп. 30
05:30 „Аламинут”/п./
06:00
06:30
07:00
09:30
12:00
12:30

bTV синема
Петък, 10 август
06:00 „Седем часа разлика”с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Любов и други невъзможни неща” - драма
11:30 „Седем часа разлика”с.1,
еп. 6,7
13:30 „Ризоли и Айлс“, еп.10
14:30 „И така нататък” - драма
16:30 „Ондин“ - драма
18:45 „Елегия” - драма, романтичен (САЩ, 2008), режисьор - Исабел Куишет,
актьори - Питър Сарсгаард, Патриша Кларксън,
Пенелопе Крус
21:00 „Шефове гадняри” комедия (САЩ, 2004),
режисьор - Сет Гордън,
актьори - Джон Франсис
Дейли,Джули Боуен,
Джейсън Бейтман, Чарли
Дей, Джейсън Съдейкис,
Дженифър Анистън,
Колин Фарел, Кевин
Спейси,Доналд Съдърланд, Джейми Фокс и
др.
23:00 „Тя ме откри” - комедия,
драма, романтичен
(САЩ, 2007), режисьор
- Хелън Хънт, актьори Хелън Хънт, Бет Мидлър,
Колин Фърт, Матю Бродерик, Бен Шенкман, Лин
Коен и др.
01:00 „Големият Лебовски“ комедия, криминален
(Великобритания, САЩ,
1998, режисьор - Джоел
Коен, актьори - Джеф
Бриджис, Джон Гудман,
Джулиан Мур, Стив
Бушеми, Дейвид Хъдълстън, Джон Туртуро,
Питър Стормаер, Дейвид
Тюлис, Тара Рийд, Филип
Сиймур Хофман и др.
03:15 „Седем часа разлика”с.1
бтв комеди
Петък, 10 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии”, с.3
07:00 „Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
10:00 „Смъртта й прилича“
- фентъзи, комедия
(САЩ,1992), режисьор Робърт Земекис, актьори
- Мерил Стрийп, Голди
Хоун, Изабела Роселини,
Брус Уилис
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „Двама мъже и половина“
17:00 „Българи на три морета”
- комедийно риалити
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Учителката по френски“
20:00 „По средата“, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“, с.2
22:00 „Страхотни новини”, с.1
23:00 „Двама бащи, двама синове“, с.3
00:00 „Смъртта й прилича“
- фентъзи, комедия
(САЩ,1992), режисьор Робърт Земекис, актьори
- Мерил Стрийп, Голди
Хоун, Изабела Роселини,
Брус Уилис
02:00 „Шегаджии“
03:00 „Кое е това момиче“
04:00 „Двама бащи, двама синове”
05:00 „Шегаджии“

Най-гледаните
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тв програми

СЪБОТА, 11 август
06:00 „Малкото пони”
07:00 „Двама мъже и половина”, с.6, еп. 15,16
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мястото БГ“
13:00 „Корабът на мечтите:
Пуерто Рико“
15:00 bTV Ваканция: „Ой, къде
изчезна Ной!“
17:00 „Библиотекарят: В търсене на копието”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./
- поредица за журналистически филми и
разследвания
20:00 „Лара Крофт Том Рейдър:
Люлката на живота”
22:30 „Танго и Кеш“
00:30 „Над закона“ - екшън,
драма, криминален
(САЩ, 1988),режисьор Андрю Дейвис, актьори
- - Стивън Сегал, Шарън
Стоун, Пам Гриър, Майкъл Рукър и др.
02:10 „Ой, къде изчезна Ной!“
(Германия, Белгия, Люксембург, Ирландия, САЩ,
2015), сценаристи - Тоби
Генкел, Марк Ходкинсън,
Мартайн Торисон, Ричи
Конрой, режисьори - Тоби Генкел, Шон Маккормак
03:40 „Библиотекарят: В търсене на копието” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ, 2004), режисьор Питър Уинтър, актьори
- Кайл Маклоклън

НЕДЕЛЯ, 12 август
06:00 „Малкото пони”
07:00 „Двама мъже и половина”, с.6, еп. 17,18
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
с водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ” /п./
13:00 „Корабът на мечтите:
Мавриций“
15:00 bTV Ваканция: „Пингвините от Мадагаскар”,
комедия (САЩ, 2014),
сценаристи - Джон
Абъд, Ерик Дарнел, Том
МакГрат, Майкъл Котън,
режисьор - Саймън Дж.
Смит
17:00 „120 минути” - най - доброто от публицистичното предаване с водещ
Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” - най - доброто от публицистичното предаване с водещ
Светослав Иванов
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./
- поредица за журналистически филми и
разследвания
20:00 „Индиана Джоунс и храмът на обречените”
22:30 „Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист“
00:30 „Злодеите на DC Comics“
02:10 „Пингвините от Мадагаскар”
03:40 „НепознатиТЕ” /п./
04:10 „Търси се…”
05:00 „Двама мъже и половина” /п./

ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.11
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” - найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество”, с.1, еп. 36
15:00 Премиера: „Шест сестри”, с.3, еп. 65
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта”, с.1, еп.
64
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“, с.12, еп.
16
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни”, с. 1, еп.11
21:30 „Всичко може да се случи”, с.2, еп.4
22:30 „Тежки престъпления“,
с.4, еп.1
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2,
еп.5
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.1
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп.
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ВТОРНИК, 14 август
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.12
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” - найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество”, с.1, еп. 37
15:00 Премиера: „Шест сестри”, с.3, еп. 66
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта”, с.1, еп.
65
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
18:00 „Опасни улици“, с.12, еп.
17
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни”, с. 1, еп.12
21:30 „Всичко може да се случи”, с.2, еп.5
22:30 „Тежки престъпления“,
с.4, еп.2
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2,
еп.6
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.2
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп.
32
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

Събота, 11 август
06:00 „Невидим знак” - комедия, драма
08:00 „Елегия” - драма, романтичен (САЩ, 2008)
10:30 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен
13:00 „Нощ във Вегас“
15:00 „Тя ме откри” - комедия
17:00 „Шефове гадняри” - комедия (САЩ, 2004)
19:00 „Седмият син“ - екшън,
фентъзи, приключенски
(САЩ, Великобритания,
Канада, Китай, 2014), режисьор - Сергей Бодров,
актьори - Джеф Бриджис,
Джулиан Мур, Джейсън
Скот Лий, Джимон Хонсу,
Алисия Викандер, Оливия Уилямс, Кит Харингтън, Бен Барнес и др.
21:00 „Код: Олимп” - екшън,
трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Антоан Фукуа, актьори - Джерард
Бътлър, Арън Екхарт,
Финли Джейкъбсън,
Дилън Макдермът, Рик
Юн, Морган Фриймън,
Анджела Басет, Мелиса
Лео, Рада Мичъл, Коул
Хаузър, Фил Остин,
Джеймс Ингерсол и др.
23:30 Cinema X: „Скитникът”
- комедия, криминален,
биографичен (Австралия, САЩ, 2013), режисьор - Дейвид Мишот,
актьори - Гай Пиърс, Робърт Патинсън, Антъни
Хейс, Скот Макнейри и
др.
01:30 „Нощ във Вегас“ - комедия, драма (САЩ, 2011),
актьори - Дженифър
Финиган, Бен Лоусън и
др.
03:15 „Седем часа разлика”с.1

Неделя, 12 август
06:00 „Ондин“ - драма
08:00 „Северополис“ - комедия
10:00 „Как да си дресираш
дракон 2” - анимация
12:00 „Отмъщение по женски”
14:30 „Газ до дупка” - екшън
16:30 „Код: Олимп” - екшън,
трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Антоан Фукуа, актьори - Джерард
Бътлър, Арън Екхарт,
Финли Джейкъбсън,
Дилън Макдермът, Рик
Юн, Морган Фриймън,
Анджела Басет
19:00 „И така нататък” - драма,
комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
- Роб Райнър, актьори
- Майкъл Дъглас, Даян
Кийтън, Стерлинг Джеринс, Ани Парис, Франсис Стернхаген, Йайа
ДаКоста, Франки Вали,
Майкъл Тера, Остин Лизи, Анди Карл и др.
21:00 „Перфектният ритъм“
- комедия, музикален,
романтичен (САЩ, 2012),
режисьор - Джейсън
Муур,актьори - Ана Кендрик, Британи Сноу, Ребел Уилсън, Адам Девайн
и др.
23:15 „Как живея сега” - драма
(Великобритания, 2013),
режисьор - Кевин Макдоналд, актьори - Сирша
Ронан, Том Холънд,
Джордж МакКей, Сабрина Дикенс, Софи Елис и
др.
01:15 „Имигранти” - драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен и
др.

Понеделник, 13 август
06:00 „Седем часа разлика”
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Шефове гадняри”
11:30 „Седем часа разлика” с.1,
еп. 8,9
13:30 „Ризоли и Айлс“
14:30 „Перфектният ритъм“
- комедия, музикален,
романтичен (САЩ, 2012),
режисьор - Джейсън
Муур,актьори - Ана Кендрик, Британи Сноу, Ребел Уилсън, Адам Девайн
16:45 „Невидим знак” - комедия, драма (САЩ,2010) ,
режисьор - Мерилин Агрело , актьори - Джесика
Алба, Дж Кей Симънс,
Крис Месина, Бейли Медисън, Джон Шиа, Софи
Ниуейд и др.
19:00 „Тя ме откри” - комедия,
драма, романтичен
(САЩ, 2007), режисьор
- Хелън Хънт, актьори Хелън Хънт, Бет Мидлър,
Колин Фърт, Матю Бродерик, Бен Шенкман, Лин
Коен и др.
21:00 Премиера: „Перфектният
ритъм 2“ - комедия,
музикален (САЩ,2015),
режисьор - Елизабет
Банкс, актьори - Ана
Кендрик, Ребел Уилсън,
Хейли Стейнфелд, Британи Сноу, Скайлър Остин,
Кейти Сейгъл, Елизабет
Банкс, Хана Мей Ли,
Адам Дивайн и др.
23:30 „Целувка под имела“
- драма, романтичен
(Канада 2006), режисьор
- Джордж Менделук,
актьори - Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шенкс,
Конън Греъм, Ръсел Портър и др.
01:15 „Седем часа разлика” с.1
03:15 „Ризоли и Айлс“

Събота, 11 АВГУСТ
06:00 „Майк и Моли“, с.5
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 Премиера: „Лотария“ комедия (Русия, 2017),
режисьор - Роман
Самгин, актьори - Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Вячеслав
Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков,
Олеся Железняк, Валентина Мазунина, Олга
Мединич, Олга Дибцева,
Татяна Кравченко
12:00 „По средата“
14:00 „ Двама мъже и половина“
16:00 „Моето семейство“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 „Нотинг Хил“ - комедия,
романтичен (САЩ,
Великобритания, 1999),
режисьор - Роджър
Мичел, актьори - Джулия
Робъртс, Хю Грант, Емили
Мортимър, Хю Боневил,
Ема Чамбърс, Джеймс
Драйфус, Рис Айфънс,
Алек Болдуин, Матю Модин, Миша Бартън
22:30 „Шегаджии”
23:30 „Майк и Моли”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”
05:00 „Шегаджии”

романтичен (САЩ,
Великобритания, 1999),
режисьор - Роджър
Мичел, актьори - Джулия
Робъртс, Хю Грант, Емили
Мортимър, Хю Боневил,
Ема Чамбърс, Джеймс
Драйфус, Рис Айфънс,
Алек Болдуин, Матю Модин, Миша Бартън
12:00 „По средата“
14:00 „ Двама мъже и половина“
16:00 „Учителката по френски“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 Премиера: „Лотария“ комедия (Русия, 2017),
режисьор - Роман
Самгин, актьори - Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Вячеслав
Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков,
Олеся Железняк, Валентина Мазунина, Олга
Мединич, Олга Дибцева,
Татяна Кравченко.
22:30 „ По - добре късно отколкото никога”
23:30 „Майк и Моли”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”
05:00 „ По - добре късно отколкото никога”
Понеделник, 13 август
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка” - сериал
09:00 „Българи на три морета”

- комедийно риалити
10:00 „Чужденецът” - комедия,
романтичен (България,
2012), режисьор - Ники
Илиев, актьори - Георги
Кадурин, Любомир Ковачев, Саня Борисова, Ники Илиев, Катрин Готие,
Елен Колева, Валентин
Гошев, Асен Блатечки,
Кристоф Ламбер и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „ Учителката по френски“
- сериал, с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.2
22:00 „Страхотни новини“ - сериал, с.1
23:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3
00:00 „Чужденецът” - комедия,
романтичен (България,
2012), режисьор - Ники
Илиев, актьори - Георги
Кадурин, Любомир Ковачев, Саня Борисова, Ники Илиев, Катрин Готие,
Елен Колева, Валентин
Гошев, Асен Блатечки,
Кристоф Ламбер и др.
02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
04:00 „ Двама бащи, двама
синове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

Неделя, 12 АВГУСТ
06:00 „Майк и Моли“, с.5
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 „Нотинг Хил“ - комедия,
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СРЯДА, 15 август
„Трансформърс”
„Приятели“, с.4, еп.13
„Тази сутрин”
„Преди обед” - найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество”, с.1, еп. 38
15:00 Премиера: „Шест сестри”, с.3, еп. 67
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта”, с.1, еп.
66
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
18:00 „Опасни улици“, с.12, еп.
18
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни”, с. 1, еп.13
21:30 „Всичко може да се случи”, с.2, еп.6
22:30 „Тежки престъпления“,
с.4, еп.3
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2,
еп.7
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.3
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп.
33
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.14
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” - найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество”, с.1, еп. 39
15:00 Премиера: „Шест сестри”, с.3, еп. 68
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта”, еп. 67
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“, еп. 19
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни”, с. 1, еп.14
21:30 „Всичко може да се случи”, с.2, еп.7
22:30 „Тежки престъпления“,
с.4, еп.4
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2,
еп.8
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.4
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп.
34
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

Вторник, 14 август
06:00 „Седем часа разлика” с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Ондин“ - драма
11:30 „Седем часа разлика” с.1,
еп. 10,11
13:30 „Ризоли и Айлс“ , яп.12
14:30 „Перфектният ритъм
2“ - комедия, музикален
(САЩ,2015), режисьор Елизабет Банкс
17:00 „Целувка под имела“
- драма, романтичен
(Канада 2006), режисьор
- Джордж Менделук,
актьори - Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шенкс,
Конън Греъм, Ръсел Портър и др.
19:00 „Шефове гадняри” комедия (САЩ, 2004),
режисьор - Сет Гордън,
актьори - Джон Франсис
Дейли,Джули Боуен,
Джейсън Бейтман, Чарли
Дей, Джейсън Съдейкис,
Дженифър Анистън,
Колин Фарел, Кевин
Спейси,Доналд Съдърланд, Джейми Фокс и
др.
21:00 „Добри момчета” - „Добри момчета“ - биографичен, драма, криминален, (САЩ, 1990), режисьор - Мартин Скорсезе,
актьори - Робърт де
Ниро, Рей Лиота, Джо
Пеши, Лорейн Брако, Пол
Сорвино, Чък Лоу, Франк
Сиверо, Тони Дароу и др.
00:00 „Зад решетките“ - трилър
(Канада, 2006), режисьор
- Скот Уилямс, актьори
- Паджет Брюстър, Антонио Купо, Мег Роу, Робърт Уисден, Она Грауер
и др.
01:45 „Седем часа разлика” с.1
03:45 „Ризоли и Айлс“

Сряда, 15 август
06:00 „Седем часа разлика” с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Целувка под имела“ драма, романтичен 11:15
„Седем часа разлика” еп.
12,13
13:15 „Ризоли и Айлс“ , яп.13
14:15 „Добри момчета” - „Добри момчета“ - биографичен, драма, криминален, (САЩ, 1990), режисьор - Мартин Скорсезе,
актьори - Робърт де
Ниро, Рей Лиота, Джо
Пеши, Лорейн Брако, Пол
Сорвино, Чък Лоу, Франк
Сиверо, Тони Дароу и др.
17:15 „Нощ във Вегас“ - комедия, драма (САЩ, 2011),
актьори - Дженифър
Финиган, Бен Лоусън и
др.
19:15 „Коледна история
2” - комедия (САЩ,
Канада,2012), режисьор Брайън Левант, актьори
- Даниел Стърн, Стейси
Травис, Браден Лемастърс, Валин Шиней,
Джерард Планкети др.
21:00 „Момчето с механичното сърце“ - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013),
сценарист - Матиас Малзию, режисьори - Стефан
Берла, Матиас Малзию
22:45 „Вроден порок“ - криминален, драма, мистерия
(САЩ, 2014), режисьор
- Пол Томас Андерсън,
актьори - Хоакин Финикс, Джош Бролин,
Оуен Уилсън, Мая Рудолф, Бенисио Дел Торо,
Рийз Уидърспун, Джена
Малоун, Джилиан Бел,
Ерик Робъртс и др.
01:45 „Седем часа разлика” с.1
03:45 „Ризоли и Айлс“

Четвъртък, 16 август
06:00 „Седем часа разлика” с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Зад решетките“ - трилър
(Канада, 2006), режисьор
- Скот Уилямс, актьори
- Паджет Брюстър, Антонио Купо, Мег Роу, Робърт Уисден, Она Грауер
11:15 „Седем часа разлика” с.1,
еп. 14,15
13:15 „Ризоли и Айлс“ , яп.14
14:15 „Коледна история
2” - комедия (САЩ,
Канада,2012), режисьор Брайън Левант, актьори
- Даниел Стърн, Стейси
Травис, Браден Лемастърс, Валин Шиней,
Джерард Планкети др.
16:00 „Момчето с механичното сърце“ - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013),
сценарист - Матиас Малзию, режисьори - Стефан
Берла, Матиас Малзию
18:00 „Добри момчета” - „Добри момчета“ - биографичен, драма, криминален, (САЩ, 1990), режисьор - Мартин Скорсезе,
актьори - Робърт де
Ниро, Рей Лиота, Джо
Пеши, Лорейн Брако, Пол
Сорвино, Чък Лоу, Франк
Сиверо, Тони Дароу и др.
21:00 „Газ до дупка 2” - екшън
23:00 „Малки бъркотии” - драма (Великобритания,
2014), режисьор - Алън
Рикман, актьори - Кейт
Уинслет, Стивън Уадингтън, Матиас Шонартс,
Хелън Макрори, Стенли
Тучи, Дженифър Ел, Алън
Рикман, Ейдриан Скарбороу, Даниел Уеб и др.
01:30 „Седем часа разлика” с.1
03:30 „Ризоли и Айлс“

Вторник, 14 август
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“
10:00 „Семейство Милър” - комедия, криминален
12:00 „Моите мили съседи“ сериал
14:00 „Страхотни новини“ - сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „ Учителката по френски“
- сериал, с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.2
22:00 „Страхотни новини“ - сериал, с.1
23:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3
00:00 „Семейство Милър” ¬¬
- комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор:
Роусън Маршал Търбър,
актьори - Дженифър
Анистън, Томас Ленън,
Лаура-лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.
02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
04:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

Сряда, 15 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Eд“ - комедия, семеен,
спортен (САЩ, 1996),
режисьор - Бил Кутурие,
актьори - Мат Ле Бланк,
Пол Хюит, Джин Рос,
Джак Уордън, Бил Кобс,
Джим Кавийзъл и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „ Учителката по френски“
- сериал, с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
20:30 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.2
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ - сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3
00:00 „Eд“ - комедия, семеен,
спортен (САЩ, 1996),
режисьор - Бил Кутурие,
актьори - Мат Ле Бланк,
Пол Хюит, Джин Рос,
Джак Уордън, Бил Кобс,
Джим Кавийзъл и др.
02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
04:00 „ Двама бащи, двама
синове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

Четвъртък, 16 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ - сериал, с.1
10:00 „Лъжовна съпруга“ комедия, романтичен
(САЩ, 1992), режисьор Франк Оз, актьори - Стив
Мартин, Голди Хоун,
Дана Дилейни, Джули
Харис, Питър МакНикъл
и др.
12:00 „Моите мили съседи“ сериал
14:00 „Страхотни новини“ - сериал
15:00 „По средата“ - сериал
15:30 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „ Учителката по френски“
- сериал, с.1
20:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.2
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ - сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3
00:00 „Лъжовна съпруга“ комедия, романтичен
(САЩ, 1992), режисьор Франк Оз, актьори - Стив
Мартин, Голди Хоун,
Дана Дилейни, Джули
Харис, Питър МакНикъл
02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“
04:00 „ Двама бащи, двама
синове” - сериал

06:00
06:30
07:00
09:30
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ПЕТЪК, 10 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/

Канал 3
ПЕТЪК, 10 АВГУСТ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Денят на живо”/п/
“Всеки следобед“
„Кухнята на Звездев”/п/
„Денят на живо”/п/
„Спорт в обектива” /п/
„Имате думата” с Александър Владимиров
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

05:30
06:00
07:00
08:30
09:00
10:00
11:00

Тв Европа
ПЕТЪК, 10 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2

Най-гледаните

СЪБОТА, 11 август
07.00 „Бреговете на Чесапийк”
– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване
09.00 „Учен под наем” – с уч. на
Жанет Бидерман, Патрик
Фихте, Ангела Рой, Александра Хелмиг и др.
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Таткова градина 2”
14.45 „Дънди Крокодила“ – с
уч. на Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Майлон, Ърни Динго и др.
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 „Железният човек 2” – с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Мики Рурк,
Скарлет Йохансон,
Гуинет Полтроу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел
Джаксън и др.
22.30 „Мери Райли” – с уч. на
Джулия Робъртс, Джон
Малкович, Киъран
Хайндс, Кати Стаф, Глен
Клоуз, Майкъл Гембън,
Джон Малкович, Джордж
Коул, Майкъл Шийн и др.
00.40 „Секс игри” – с уч. на
Райън Филип, Рийз
Уидърспун, Сара Мишел
Гелар, Селма Блеър, Шон
Патрик Томас и др.
04.30 „Учен под наем” – с уч. на
Жанет Бидерман, Патрик
Фихте, Ангела Рой, Александра Хелмиг и др. /п/
СЪБОТА, 11 АВГУСТ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина
Кунчева/п/
07:30 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
- избрано
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд”- повторение
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев“
12:00 „Вечните песни”-/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”-/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов-избрано
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”- избрано
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова-избрано
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45

Новини
Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 11 август
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
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НЕДЕЛЯ, 12 август
„Иконостас”
„Бреговете на Чесапийк”
„Събуди се” – предаване
„Неочаквани обрати”
„Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Цветарница на мистериите: Мълчание” (премиера) – с уч. на Брук
Шийлдс
14.15 “Среднощен маскарад”
- с уч. на Отъм Рийзър,
Кристофър Ръсел, Хелън
Колиандър, Ричард Бърги и др.
16.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 5
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Стелт” – с уч. на Джош
Лукас, Джесика Бийл,
Джейми Фокс, Сам Шепърд, Ричард Роксбърг и
др.
22.30 „Спайдърмен 3” – с уч. на
Тоби Магуайър, Кирстен
Дънст, Джеймс Франко,
Томас Хейдън Чърч,
Тофър Грейс, Розмари
Харис и др.
01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.50 „Цветарница на мистериите: Мълчание” – с уч.
на Брук Шийлдс, Бренън
Елиът, Бю Бриджис, Кейт
Дръмънд и др. /п/
05.10 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

ВТОРНИК, 14 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

СРЯДА, 15 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

НЕДЕЛЯ, 12 АВГУСТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова-избрано
07:30 “Интервю”
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл”
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев“ -/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
16:00 „Интервю”
16:30 „Патарински Live”- избрано
17:00 Концерт на група Сигнал
– 1-ва част
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”-избрано
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева - избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива”-извънредно
22:45 Европейско първенство
по канадска борба 2018/п/
00:00 Новини /п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 13 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00
– Повторения

ВТОРНИК, 14 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

СРЯДА, 15 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 16 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

06.30
07.00
08.00
09.00
11.00

18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 12 август
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
13.00 Централни обедни
Новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт

15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 14 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп

15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 15 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за време-

то
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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16
петък, 10 август
Документален филм
„Приказки с Ванчето„
Новини/ повторение/
Ранни вести / на живо/
НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини /на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето. /повторение/
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение/
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“ /повторение/
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев /повторение/
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване /повторение /
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
повторение/
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 10 август
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Босове под прикритие 9 еп. - Сериал
12:00 Резонанс
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 103
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 135 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Страници от живота - 103
еп. - Сериал
04:00 Изумрудената огърлица
- 135 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
10:00
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:05
17:00
18:00
18:15
19:05
19:55
21:00
21:30
23:40

01:25

Петък, 10 август
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор»
«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)
Премьера. «Видели видео?»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
Сергей Светлаков, Юлия
Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник, Елена Валюшкина в фильме «Горько! — 2»
(16+)
Игорь Гордин, Яна Гладких,
Олег Мазуров в фильме
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Най-гледаните
събота, 11 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по-българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история /повторение/
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков /
повторение/
01.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/ +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката /повторение/

04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по-българско” с Галя Асенова /
повторение/

Събота, 11 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Снежната кралица
10:00 Шпионката на Коко
10:30 Ключът към успеха
11:00 Refresh за здраве
12:00 Времена и нрави
15:00 Кардиограма
16:00 Пътуващо читалище
17:00 Куче в джобче - 15 еп.
17:15 Куче в джобче - 16 еп.
17:30 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Веществени доказателства - 14 еп. - Сериал
23:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
05:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
06:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера

07:15
09:05
09:45
10:00
10:10
11:10
12:00
12:15
13:20
14:20
16:05

тв програми

неделя, 12 август
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Фолклорен концерт
14.00 Разбулване - /повторение/
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
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/
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - /повторение/
04.30 Фолклорен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева / повторение/

понеделник, 13 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс - /повторение /
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - /повторение /
16.00 Първото благо /повторение/
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Класически концерт
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски /повторение /
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.00 Телевизионен форум повторение
05.00 Облаче ле, бяло - повторение
06.00 Фолклорен концерт

вторник, 14 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ /повторение /
16.15 „Ако зажалиш“ повторение /
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио” списък Теодора
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“ - повторение
06.30 Фолклорен концерт

Неделя, 12 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 17 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 18 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
18:20 Мафиотски съпруги - Мини серия
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Веществени доказателства - 14 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 13 август
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 105
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 137 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Сентинел - 25 еп. - Сериал
22:00 Сентинел - 26 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 105
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 137 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 14 август
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 106
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 138 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Криминални хроники - 1
еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Сентинел - 27 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Криминални хроники - 1
еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 106
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 138 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

«Московские сумерки» (16+)
03:05 Татьяна Васильева, Елена Великанова, Дмитрий Певцов,
Лолита Милявская, Валерий
Гаркалин в фильме «Попса»
(16+)
05:05 «Модный приговор»
06:00
06:10
06:35
07:00

Български

Събота, 11 август
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
«Ералаш»
«Смешарики. Новые приключения»
Леонид Ярмольник в фильме
Дмитрия Астрахана «Перекрёсток» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
«Ольга Шукшина. „Если бы
папа был жив... “» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт»
«Роберт Рождественский. Не
думай о секундах свысока... »
«Роберт Рождественский. Эхо
любви»
Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева,

18:00
18:25
19:55
21:00
21:20
22:50
00:20

01:55
03:10
04:35

Георгий Бурков в фильме
«Гараж»
Вечерние новости (с субтитрами)
«Видели видео?»
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«КВН». Премьер-лига (16+)
Светлана Ходченкова, Вилле
Хаапасало, Михаил Ефремов,
Леонид Ярмольник в фильме
«Любовь в большом городе
— 2» (16+)
Комедия «Суперплохие» (18+)
Олег Гаркуша, Авдотья Смирнова в фильме Алексея Балабанова «Я тоже хочу» (18+)
Георгий Вицин в лирической
комедии «Дорога к морю»
(12+)

Неделя, 12 август
06:00 Новости
06:10 Светлана Тома в фильме «Табор уходит в небо» (12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)

10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
13:50 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
18:55 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Сергей Астахов, Наталья
Фатеева, Виктория Толстоганова в фильме «Королёв»
00:05 Комедия «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
01:35 Константин Лавроненко,
Григорий Добрыгин, Егор
Бероев, Ксения Кутепова,
Евгений Цыганов в фильме
«Территория» (18+)
04:15 «Модный приговор»
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сряда, 15 август
Документален филм
„Приказки с Ванчето“
Новини/ повторение/
Ранни вести - /на живо/
НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско - /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - повторение
04.00 Алтернативи - /повторение /
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение/
06.30 Фолклорен концерт

четвъртък, 16 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - /повторение /
16.30 Паралакс - /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение /
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Документален филм
01.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.30 „Дискусионно студио“ /
повторение /
03.30 “Първото благо“ - /повторение /
04.30 „Дневниците на уфолога“
- /повторение /
05.30 “Край Босфора“ /повторение/
06.30 Фолклорен концерт

Сряда, 15 август
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве
11:00 Психологически портрет
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 107
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 139 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници
18:00 Новини
18:30 Делници
19:00 Резонанс
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Сентинел - 28 еп.
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 107
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 139 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 16 август
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 108
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 140 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Сентинел - 29 еп.
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
04:30 Страници от живота - 108
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 140 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

07.00
07.30
07.45
08.00
10.15

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 10 август
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Косатка
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания
23:10 Веселый вечер
00:50 Здравствуй и прощай. Х/ф
02:30 Мама напрокат. Х/ф
04:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир

05:05 Гении и злодеи
05:35 Пряничный домик

05:30 Пряничный домик

Събота, 11 август
06:00 Господа полицейские
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
14:00 12 стульев. Держите
гроссмейстера!
14:45 Старшая жена. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:50 Провинциальная
мадонна. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Чужие письма. Х/ф
02:45 Южные ночи. Х/ф
04:25 12 стульев. Держите
гроссмейстера!
05:05 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

Неделя, 12 август
06:00 Провинциальная
мадонна. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
12:40 Билет в Большой
13:25 Врачиха. Х/ф
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:25 Газ. Большая игра
01:05 Пирамида
01:50 Заезжий молодец.
Х/ф
03:25 Клад. Х/ф
04:45 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
05:30 Смехопанорама
Евгения Петросяна

Продължава на стр. 25
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ФАРМАЦЕВТИ ПРЕПОРЪЧВАТ

„С ТА В И Е Н“

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

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

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за вита херб.
За контакти: вита херб, тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Дълголетие
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ÔÎËÈВÈÒ ÔÅÐÎ –
ñðåùó óìîðà è àíåìèÿ
Умората често се
дължи на липса на
желязо. До този извод са стигнали учени от Университета в
Лозана, Швейцария,
което потвърждава,
че природни продукти, съдържащи желязо, какъвто е Фоливит Феро, помагат
не само при анемия,
но и при тези, които
изпитват “обикновена” умора. В изследването са участвали жени на възраст от 18 до
53 години. Всички те
се оплаквали от умора. Преодолели признаците й с допълнителен прием на желязо в продължение на
12 седмици.
За да не страда организмът ни от дефицит на желязо, е нужно да му осигурим
дневната дажба за
възрастни от 10-15 мг,
до 30 мг за бременни
жени. За 30 дни жените губят почти 2 пъти
повече желязо от мъжете, затова при тях и
нуждата от прием на
Фоливит Феро е наложителна.
Желязото е необходимо за правилния
метаболизъм на Ввитамините. Подпомага растежа, увеличава съпротивителните сили на организма. Спомага за преодоляване на умората.
Намаляването на
желязото, витамин
В12 и фолиева киселина води до развитие и на анемия. У
нас значителен процент от жените и мъжете над 65 години
страдат от нея, често без да да подозират това.
Симптоми за недостиг на желязо са
отпадналост, умора,
мускулна слабост, главоболие, световъртеж, липса на апетит,
задух, косопад, шум
в ушите, сърцебиене, деформация или
ронливост на ноктите и др. Някои от признаците на анемия са:
бледа кожа и лигавици, склерите на очите, силна отпадналост, бързо уморяване, студени крайници, световъртеж,
чести прилошавания,
главоболие, намаляване на физическата
издръжливост, сърцебиене, задух.
Специалистите са
изчислили, че дори
при рационално хранене от животинските продукти можем да
си набавим само 18%

от необходимите съставки, от плодове и
зеленчуци - около 3%,
но дори и от тях организмът усвоява едва около 10% от желязото. Фоливит Феро
прави това, което не
можем да постигнем
сами – с една капсула
дневно доставят необходимите ни 15 мг
желязо, фолиева киселина, витамин В12
и ни поддържа здрави и бодри.

Фоливит Феро
Против анемия
Какво съдържа
Фоливит Феро?

Съдържа
най-важни
съставки,

трите

необходими за образуването на червените кръвни телца и хемоглобина - желязо 15 mg (като железен фумарат
45.60 mg), фолиева
киселина - 400 mcg, и
50 mcg витамин В12.
Активните съставки се намират в специални Solucaps (течни капсули), които гарантират бързо освобождаване, по-добро
усвояване и поносимост.

Кога да използваме
Фоливит Феро?

За получаване на
благоприятен ефект
върху кръвообразуването при: недоимък на фолиева киселина, витамин В12 и
желязо и/или при значително повишаване

на нуждата от тях (напр. бременност и кърмене); недоимък, възникнал вследствие на
кръвозагуба (кръвотечение при менструация и раждане, от
червата, от хемороиди); недостатъчно или
неправилно хранене;
хронична злоупотреба с алкохол; смущения в резорбцията;
продължителна хемодиализа; инфекции; кръводаряване;
като последица от терапия с антиконвулсивни медикаменти
и орални контрацептивни средства и др.

Как да прилагаме
Фоливит Феро?

Препо-

ръчва
се всяка
жена, която е бременна или планира бременност, да приема
по 1 Solucaps дневно.
Приемът да продължи през целия период на бременността, 3
месеца след раждането и през периода на
кърменето.
При други състояния Фоливит Феро
също се приема по 1
течна капсула дневно, като продължителността на приема
зависи от здравословното състояние, но не
по-малко от 3 месеца.
Фоливит Феро се
приема след хранене
с малко течност.
Фоливит Феро е
безвреден даже при
продължително приложение.

Folivit Fеrо® е търговска марка на фирма
БОрОла. За консултация със специалист
може да се обърнете към клиника БОрОла,
софия 1202, ул. "Цар симеон" 52;
тел. 02/ 983 62 03; е-mail: office@borola.com.
За повече информация посетете
www.folivit.соm. може да поръчате
онлайн на www.momo.bg.
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Правилните
витамини в правилния
момент!

На нашия организъм
може да не му достигат
витамини през всеки сезон. Често се опитваме
да компенсираме този
недостиг с повишената употреба на плодове и зеленчуци, но растителните храни не винаги съдържат необходимото количество полезни вещества. Плодовете понякога не са достатъчни. Например всеки 20-минутен
стрес

изгаря
дневната норма от витамин
С. За да се възстанови загубата, трябва да се изядат 2-2,5 кг ябълки. Дневната норма витамин С се
съдържа и в 1,5 кг моркови, но тези норми са приложими само за пресните плодове, защото при
съхраняването си те гу-

бят част от своите витаминозни свойства. Едновременно с плодовете и
зеленчуците понякога
трябва да се приемат и
поливитаминозни комплекси.
Не трябва обаче да се
отнасяме към витамините като към лекарства. Да
не забравяме, че те не
лекуват, а помагат на организма да работи правилно.

Специалистите съветват
да се съчетава приемането на витаминни комплекси
и витаминозни
продукти с обичайната храна.
Предозиране на
повечето витамини
(не на всички!) е невъзможно, тъй като
организмът ги извежда
по естествен път. Известни са отрицателните последствия от предозирането на витамини А и D,
многократно превишаващи нормата, но предозирането на всички останали витамини дори 10
пъти трудно би довело
до странични ефекти.

Ïроверете имате ëи нóæда от Ïростабор Ôорте
Да направим една бърза
проверка за състоянието на
Вашата простата. Ние задаваме 7 въпроса. Вие отговаряте честно, като избирате между вариантите: никога, много
рядко, рядко, често, много
често, винаги. После ще коментираме колко точки носи
всеки отговор, какво значи това и какви мерки трябва да се
вземат. И така:
колко често чувствате
неефективно изпразване
на пикочния мехур?
колко често ви се налага да уринирате на интервал, по-малък от 2 часа?
колко често имате прекъсване на струята по време на уриниране?
колко често забелязвате, че ви е трудно да отложите уринирането?
как преценявате силата на струята по време на
уриниране?
колко често ви се налага да се напъвате при започване на уринирането?
колко често ви се налага
да уринирате през нощта?

Вече Ви накарахме да се замислите, а това е най-важното.
По-рано или по-късно простатата създава проблеми на всеки мъж и нарушеният баланс на
мъжките полови хормони води
до нейното уголемяване, възпаление и оток.
Доброкачествената хиперплазия на простатата (уголемяването на жлезата, което може
да предизвика притискане на
уретрата и смущения в нормалното уриниране) започва незабележимо. Когато настъпи стесняване на пикочния канал и
затруднения при изтичане на
урината, се проявяват първите
симптоми: по-слаба струя; често уриниране, особено през нощта; позиви за незабавно уриниране; затруднено начало; парене и болки; неефективно изпразване на мехура. Постепенно настъпват и редица усложнения – камъни в пикочния мехур,
простатит, бъбречна недостатъчност, сексуални смущения.
Ако не се лекува, може да доведе до запушване на пикочния канал.
Сега да се върнем към теста,

броя точки, които носят отговорите, и какво значи това. Отговорът никога - 0 точки, много рядко - 1 точка, рядко
- 2 точки, често - 3
точки, много често
- 4 точки,
винаги 5 точки.
Общият
брой точки може
да варира
от 0 до 35.
Ако вашият резултат е от 0
до 7 точки,
това говори за леко
изразена
симптоматика за
проблеми
с простатата. От 8 до 19 точки – умерено
изразена. От 20 до 46 точки – вече става дума за силно изразена
симптоматика на доброкачествената хиперплазия на простатата (ДХП).

Своевременно установената ДХП има благоприятен изход
при лечение!
Използвани-

те продукти са два вида – синтетични и природни. Синтетичните лекарства са ефективни, но
често водят до нежелани реакции и имат отрицателен ефект

върху качеството на сексуалния
живот. Затова в последните години случаите на доброкачествена хиперплазия на простатата се лекуват преимуществено с природни продукти. Най-често използваният природен продукт е активната съставка на продукта Простабор Форте – висококачествен стандартизиран екстракт от плодовете на Сао Палмето (Сереноа
репенс) – 160 mg. Процесът
на стандартизация гарантира чистотата и ефективността на всяка капсула. Активната съставка се намира в поефективна мастноразтворима форма – Solucaps (течни
капсули), която осигурява
по-бързо и цялостно усвояване.
ПросТаБор ФорТЕ –
ПрироДЕН каТЕТър
какво представлява
Простабор Форте?
Една разумна алтернатива
при доброкачествено увеличение на простатата. При затруднено уриниране поради мощния му ефект го наричат при-

роден катетър.
кога да използваме
Простабор Форте?
 При доброкачествена хиперплазия на простатата помага за подобряване на уринирането, намалява размера
на простатата, възпалението и
отока.
 При иритативни симптоми от страна на пикочния мехур (дразнене).
как да използваме
Простабор Форте?
 Леко изразена симптоматика – по 1 течна капсула дневно след хранене.
 Умерено изразена симптоматика – по 2 течни капсули дневно след хранене.
 Тежко изразена симптоматика – след консултация с уролог, който може да ви препоръча Простабор Форте и/или
друг вид лечение според състоянието.
Простабор Форте е практически безвреден, няма противопоказания. Може да се употребява продължително време, тъй като има много добра
поносимост.

Prostabor® е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация с лекар специалист можете да се обърнете към клиника „Борола”, софия 1202, ул. „Цар
симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете www.prostabor.com. можете да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒОÐÈß и забоëяванията Ëåê ïðè ëåòíè
на диõатеëната система íàñòèíêè è

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

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

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

д-р асенОв:

Злокачествените заболявания
и хроничният запек
са предпоставка за развитие
на рак на дебелото черво
В червата на всеки от нас има
15 килограма отрови, които водят
до тежки заболявания, затова системното им пречистване е от огромно значение. Много хора смятат, че за да пречистят червата и
стомашно-чревния тракт, е необходимо да си направят клизма. Това обаче далеч не е така, защото
отровите и опасните наслоявания
не могат да бъдат изчистени само
с помощта на клизма.
Все по-често се среща проблемът с нередовните черва, а това води до почти всички останали здравословни проблеми. Остатъчната
хранителна маса е добре да се изхвърля редовно, защото, престоявайки в червата ни, започва да загнива, отделените газове и вещества
са токсични и лесно преминават в

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

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

âúçïàëåíî ãúðëî

Тук е мястото да направим изричната уговорка, че е от особена важност да хванете настинката в начален стадий. В такъв случай ще се излекувате за броени часове с този еликсир. В противен случай със сигурност ще ви е необходимо
повече време.
Ето и продуктите, които са ви необходими,
за да си приготвите този изпитан лек: 200 мл
вода, 80 г смлени зърна от кимион.
Залейте смления кимион с водата и оставете
да ври 15 минути. Ще получите гъста маса, наподобяваща утайка от кафе. Прецедете добре, до-

бавете нови 50 мл вода и оставете отново да заври. След като отстраните сместа от огъня, добавете 1 с. л. коняк.
Домашното лекарство, с което ще изцерите болното гърло, е готово. След няколко часа от болките в гърлото няма да има и спомен. На всеки
30 минути изпивайте по 1 с.л. от еликсира, който си приготвихте. Два часа по-късно ще усетите,
че болката в гърлото е започнала да отшумява.
Вече ще можете да преглъщате много по-лесно.
Четири часа след началото на лечението можете да го прекратите. Дотогава болката вече трябва да е отшумяла.
При по-тежки случаи не е проблем да пиете от
тази напитка и по-дълго време. Горещо се препоръчва на всички, които често попадат в плен на
настинки и ги измъчва болно гърло.

Големият полип за 10 години
става рак на дебелото черво!
кръвообращението и така се разпространяват по цялото ни тяло.
За профилактика и предпазване
от полипи и рак на дебелото черво
аз препоръчвам един съвременен
фитопродукт, който по естествен
начин пречиства червата и предпазва от образуване на тумори
по дебелото черво. Продуктът се
казва колон клийнър. Съдържа
натурални биосубстанции, които
подпомагат естественото изпразване на чревния тракт и участват
активно в процесите на детоксикация на тялото и поддържането
на здрава храносмилателна система. колон клийнър отмива всички
престояли и загнили остатъци по
храносмилателната система, особено добре изчиства от натрупани
шлаки и мазнини по лигавицата и
стените на дебелото черво.
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.
колон клийнър съдържа Алое
екстракт, Псилиум екстракт (индийски живовляк), Екстракт тиквени семки, Сена екстракт.
Препоръчителен е приемът в
продължение на 3 месеца 2 пъти

в годината. „колон клийнър“
има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност
в тялото дори след периода на
употреба. Без лекарско предписание.

Продукта „колон клийнър“
можете да поръчате
директно на
телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет
страницата
http://tonik.info/coloncleaner/
или в повечето аптеки
в страната.

ÖÅНÀ:

1 бр. х 49 лв. +
Безплатна доставка
/Обùо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. +
Безплатна доставка
/Обùо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. +
Безплатна доставка
/Обùо: 117 лв./
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

Като бях млад, се
чудех на чужденцитепенсионери, които идват в България, пълни
със сили и енергия,
щастливи така, все едно току що са навършили 30 години. Ходят ведри и усмихнати с увереността, че
ги чака само добро.
И в същото време не
можех да не направя
сравнение: мислех си
за отружените лица на
българските пенсионери, за изгубената
надежда в очите им,
за бръчките по челата, за напуканите ръце и за гримасите изкривени от болка и
от отчаяние. Чудех се
какво ли ме чака и
мен. Къде ли ще отпрати децата ми вятърът? Какво ли ще
се чете в моя поглед
някой ден?
Великата
Мерил
Стрийп казва, че няма нищо по-хубаво от
остаряването, защото
не на всеки е дадена
тази привилегия.
Казвам се Румен
Иванов и съм на 65
години и не, не ме
е страх от старостта.
Страхувам се, обаче
от онази коварна болка в коленете, която
не ми позволява да се
качвам и да слизам по
стъпалата, не ми позволява да вървя нормално и изкривява и
моето лице от мъчителна болка. Страхувам се, че утре няма да мога да стана
от леглото и няма да
съм полезен. Страхувам се, че вместо аз
да се грижа, ще се наложи да се грижат за

мен: че няма да съм
силният и способният.
Това ли е старостта?
А може би старостта е да позволиш на
тези, които до вчера
си водил за ръка и си
им показвал пътя, да
ти помогнат; да поемеш протегнатата от
тях ръка.
Обиколих какви ли
не лекари, но техните
инструменти се простираха до нестероидни противовъзпалителни, които не можех
да пия, защото имам
проблеми със стомаха и защото знам какво могат да ми причинят. Просто не можех
да си позволя. Нима
кошмарната болка беше единствената алтернатива?
Дъщеря ми ми донесе ФорФлекс. „Тате, моля те, довери
ми се. Това е продукт
на растителна основа,
100% натурален, не
съдържа никакви изкуствени оцветители
и консерванти. Влияе и на болката, и
на възпалението. Качеството е гарантирано. Това е отлично
средство за справяне с проблема. Препоръчват го най-реномирани специалисти.
И на мен ми помогна. Познавам повечето продукти на пазара и знам, че това е с
най-високо качество.
И знаеш ли какво? Освен глюкозамин, висококонцентрирани
екстракти от босвелия и джинджифил съдържа и обич. Истинска обич...Просто този продукт съдържа

обичта на хората, които са го създали и
силното им желание
да помагат. Познавам
ги лично и знам, че
избират само най-качествени суровини,
подложени на десетки
изследвания и проучвания. Всяка съставка подбират с такова
внимание и любов, че
можеш да им се довериш за всичко, което
излиза от ръцете им.
Или просто се довери
на мен.“
Не се доверих на
ФорФлекс, нито на
фирмата производител, но се доверих на
дъщеря си, на силното
й желание да ми помогне и да върне усмивката на лицето ми.
Доверих се на обичта
на дъщеря ми, на светлината в нейния поглед, на нейната вяра.
И Слава Богу! Защото
след по-малко от месец нямаше и следа от
ужасната, сковаваща
болка. Дъщеря ми ми
казва след три месечен прием да направя пауза от месец, но
аз не искам изобщо
да я чуя. Знам, че няма никакви странични ефекти. Чувствам
се прекрасно и тичам
след внучката си, берем заедно цветя и играем в пясъка. Внучката ми носи моето
име и да, щастлив съм
и не, не се страхувам
от старостта!
Благодаря ти, ФорФлекс.
старостта
е най-щастливото
време от годината!
и защото обичта
прави чудеса!

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

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

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

ТЪРСЕТЕ
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Медицина

ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния. Увеличава плътността на
костите.
3.храносмилателна система – гастрит, колит, рефлукс, премахва
проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпома-

га нормалното функциониране
на мозъка – памет, концентрация, мисловна дейност.
Мнения на ползвали
продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи,
и нямаше ефект. Ползвах Тракеия почти без пари и веднага започнах да се подобрявам. След
няколко месеца, правейки редовните изследвания, лекарите не
повярваха какво се е случило с
мен. Тичам, работя, живея нов
живот. Използвайте го и сами се
уверете в силата на този продукт.“
Мария иванова,
Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо
може да
ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския клуб
го ползвахме, защото можехме да си го
позволим. След няколко месеца
всички започнахме да споделяме, че невероятното се случва.
На един се подобри сърцето, на
друг ставите, на трети белият дроб, ходим два пъти повече без умора. Чувстваме се много
по-жизнени и нашите приятели
последваха нашия пример. Досега няма недоволни.“
Тракеия е заимствана от
храната на древните траки, разработена е от БАН съвместно
с Института по криобиология
и хранителни технологии. При
създаването й са използвани
разработките от космическите технологии за хранене. Отличена е с първо място в конкурса за нови български продукти на Международния панаир
в Пловдив.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092
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Âъзрастните õора
имат нóæда
от „óкротитеë”
на боëката
 Обезболяващ акупунктурен
апликатор отнема
главоболието и проблемите
със ставите за броени минути

- г-жо Пеева, изпратихте ни писмо. в него споделяте, че сте намерили
лек за болката, която често спохожда възрастните хора.
- Да, така е. Една фирма от Пирдоп, която преди няколко години е започнала производството на
обезболяващ акупунктурен апликатор. Това е нещо невероятно. Става въпрос за пособие с много
малки остри шипчета, които попадат на нервните
коренчета по тялото и бързо тушират болката. Говорих с момчето, което произвежда този уред, Павел
Златанов се казва. Обясни
ми, че идеята му е от древно руско пособие, с което
преди много години хора-

та си лекували болките.
- За какви болки става
въпрос?
- Апликаторът има доста широко предназначение. Той може да отнема
мускулните болки, тези в
ставите и в гръбначния
стълб, главоболие и мигрена. Освен това нормализира сърдечносъдовата, дихателната и нервната система. Помага и на стомашно-чревния тракт.
Горещо препоръчвам
на всички този уред! Той
не е скъп и всеки може да
отдели няколко левчета,
за да си го купи. Остава за
цял живот, може да се използва от всички в семейството.
въпросите зададе
кристина ДоБрЕва

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен аПликатОр
За всЕки ДоМ
Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението, отпуска
мускулите и нервите.

Ц
19,9 ЕНа
8л
в.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Лечение с хрян

цедурата толкова пъти, колкото е необходимо.

Преди да си легнете, потопете
2 големи листа от хрян във вряща вода, след това ги поставете
на гърба и оформете компрес с
кърпа и найлон. Ако е налице
леко усещане за парене, това е
нормално. Фатални изгаряния с
този компрес не са възможни.
Сутринтаobezbolaa.com
внимателно развържете компреса и свалете листа-

Тинктурата от листата на
хряна помага при болки в гърба и в ставите. За целта се ползват млади, зелени листа, които
се нагъват в стъклен буркан и
се заливат със спирт (или водка). Сместа се държи в продължение на два дни на тъмно и хладно място, след което
се прецежда и се втрива в болезнените области на тялото.

За изкарване на излишната
сол от тялото

При болки в ставите

та. Те са погълнали излишната
сол от тялото. Повторете про-

Уникална комбинация, която се препоръчва от специалистите по
време и след терапия на различни онкологични заболявания!

Продуктът е напълно
натурален и безопасен може да се пие и без лекарско предписание. Няма странични ефекти за
разлика от химическите
таблетки, които предизвикват виене на свят, гадене, повръщане, влошават биохимичните показатели на черния дроб.
Триактал е сертифициран и препоръчан от лекарите за избавяне от паразити и подкрепа на организма по време на он-

котерапия в домашни условия. Стимулира секрецията на храносмилателните жлези; възстановява работата на стомаха,
жлъчния мехур, черния
дроб и засегнатите участъци на чревната лигавица; потиска процесите на
гниене и ферментация в
червата; ускорява неутрализирането на токсините в черния дроб; освобождава организма от
червеи и другите вредни
организми; убива болестотворните вируси, гъбички и бактерии; притежава противовъзпалително действие; повишава имунитета, включително и антипаразитния;
премахва алергичните
прояви.
Състав:
 Екстракт от зелен
орех (8 мг)
 Екстракт от карамфил (200 мг)

 Екстракт от сладък
пелин (200 мг)
с какво е уникален
Триактал
Екстрактът от сладък
пелин (артемизинин)
унищожава селективно
раковите клетки, без да
засяга нормалните. Това е така, защото засяга
само клетки с голямо съдържание на желязо, каквито са раковите.
Триактал може да бъде полезен по време на
лечение на левкемия и
рак на дебелото черво,
гърдата, белия дроб и
панкреаса. Има противогъбични и антивирусни свойства. В резултат
на това може да се прилага при различни състояния, като хепатит В и
С, херпес, грип и вирусни инфекции. Има и противовъзпалителни свойства, които са полезни,
когато се прилага лече-

ние на възпалителни и автоимунни заболявания, в
това число и множествена склероза.
Триактал повлиява:
 функциите на
имунната система;
 нормалното производство на тироидни хормани и нормалната функция на щитовидната жлеза;
 правилното образуване на червени кръвни телца и хемоглобин.
Прием:
1 капсула дневно. За
оптимален ефект специалистите препоръчват
3-месечен прием, но може да започнете да чувствате някои от предимствата и подобренията и
много по-рано.

Продукта „триактал“ можете да
поръчате директно на телефон:
0877 72 10 40, както и на интернет
страницата: http://tonik.info/triactal/
или в повечето аптеки в страната.

ЦЕНа:

1 бр. х 69 лв. + Безплатна доставка /общо: 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + Безплатна доставка /общо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + Безплатна доставка /общо: 177 лв./
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„Визия за България”

България има нужда от нова перспектива. Досега изтъкваните
като успешни макроикономически достижения на страната като постигнат икономически ръст, намален текущ бюджетен дефицит
или дори излишък, както и нивото на задлъжнялост на държавата
не само не представят
реалното състояние
на страната, но и крият системни проблеми,
които следва да се решават. Задълбочават
се неравенствата, увеличават се хората, живеещи под прага на бедността. По данни на Министерството на финансите годишните доходи
на 33 339-те най-богати
българи за 2017 г., които възлизат на 5,376
млрд. лв. годишно, в
пъти надминават доходите от труд на всички
работещи в цели области. В тежка демографска криза сме. Бленуваният висок и стабилен
икономически растеж
не е цел, а само средство за постигане на
цел от по-висок ранг –
по-добро жизнено равнище и качество на живот. Това означава други политики за здравеопазване, образование,
култура, доходи, социална и правова защита.
По силата на договора за присъединяване към ЕС българската
икономика става част
от европейската и тя е
длъжна да се подчинява на правила, наложени към всички икономики – големи и малки, силно и слабо развити. Когато България
се присъедини към ЕС,
по мащаб икономиката ни беше 400 пъти
по-малка от средноевропейската (Евростат,
БВП в млн. евро, ЕС-28).
За 10 години тя нарасна, но успя да намали
разликата, като стана
300 пъти по-малка. Това е много слаб напредък. За същото време по
сила на покупателната
способност страната не
успя да отлепи от нивото, при което влезе в ЕС.
За 10 години покупателната способност в страната се засилва от 46%
на 49% от средноевропейската. В рамките на
икономическия клуб,
към който принадлежи,
българската икономика
се оказва малка и слабо развита, успоредно
с високата си степен на
отвореност към ЕС. Това
означава, че тя е уязвима към външни шокове
и слаба, за да се справя с вътрешните. Изпълнението на задължителните европейски регу-

Лично мнение

Да си възстановим държавата
За първи път от началото
на 90-те години, когато имаше
подобни дискусии накъде да вървим и какво да правим - 30 години по-късно най-сетне се връщаме към важен, сериозен разговор.
Представената от БСП „Визия
за България” е отворена за широка дискусия.
Анонсът на БСП не е партиен
анонс, а обръщение към нацията. Не става дума за ляво и дясно,
става дума за това накъде вървим, къде сме сбъркали, къде сме
прекалили и сме отишли в крайност и какво трябва да коригираме. Същевременно се прави един
много коректен и задълбочен анализ на процесите в Европа.
Лъжа е, че няма пари за предлаганата от БСП управленска
визия.
Това е най-голямата лъжа,
най-грозната лъжа, която изрекоха управляващите от ГЕРБ.
Пари в България има. Проблемът
е, че поради отсъствието на реформи в страната цялата социална и бюджетна сфера е издънена. Това са продънени каци, в които се наливат все повече пари,
за да се тушират моментни социални недоволства, да се засипват с пари като на рулетка, без
лации е по-болезнено за
икономиката ни, а налаганите ограничения или
неблагоприятни условия
– на по-висока социална цена. Средният темп
на икономическия растеж за последните 10 години е 2,4%. Единствено
през 2007 и 2008 г. икономиката ни се развива
с двойно по-високи темпове в сравнение с „богатите” и тогава общественото благосъстояние
е най-осезаемо. Очевидно е, че на страната ни е
необходимо ускорено, но

устойчиво развитие. Днес
българското население е
най-застрашено от бедност и социално изключване в Европа (средният дял на населението в
риск от бедност за ЕС е
23%, в България – 40%),
¾ от хората разполагат с
доход под средния стандарт за водене на норма-

да се реши нито един съществен
проблем и след три месеца друга
група изгаря, след четири месеца
друг бушон, защото не се правят
реформи.
А защо не се правят последните десет години реформи? Защото се върви по един начин на управление, който е гасене на пожари тук и там, без да се мисли
как ние да направим ефективни
нашите разходи и като направим реформа, просто да оптимизираме този разход. Пари има.
Страната е пълна с пари.
В позицията на БСП има много висока степен самокритика.
БСП казва: "Да, ние участвахме
в тази система. Ние имаме своите вини или ние поемаме тази
вина и затова се обръщаме към
всички българи, независимо от
каква политическа партия или
безпартийни: Дайте да видим
къде сбъркахме в цялото. Да, добре, и ние управлявахме, и други
управляват, и трети управляват, и четвърти ще управляват, но нещата не вървят добре. България загива. България
се обезлюдява. България се опростачва до степен, която ние не
помним в българската история
- такова опростачване и загуба

лен живот. Доходите на
20-те процента най-богати са близо 8 пъти поголеми от 20-те процента най-бедни. Огромният
дял на българите, живеещи в бедност и в социално изключване, съчетани
със задълбочаващите се
неравенства, поставя под
риск самите основи на обществото и държавността. Необходимо е пълно
преосмисляне на концепцията и провежданите досега икономически политики, защото, ако те продължават, потенциалът

на икономиката окончателно се изчерпва. Важно
е да се осъзнае, че страната ни има възможности и
капацитет да върне своето ускорено, интензивно, социално балансирано развитие.
Напълно възможен е
реален ръст на БВП от
4,2-5% и ежегодно увели-

на образование.” И това е силата на тази позиция. Тя не застава в поучителна поза да казва:
"Ето, ние сме по-добри от тези. Дайте сега "стани, да седна".
Гигантска манипулационна
глупост е да се твърди, че във
"Визия за България" се връщаме
там, откъдето сме дошли.
Обругаването и поругаването на ролята на държавата
доведе до това, че ние отидохме до крайност, в която си затрихме държавата. Днес, тази
сутрин и утре сутринта, като
се събудим, ние държава нямаме
и не е необходимо човек да бъде
умен, за да го вижда. То се вижда
с просто око. И този документ
казва: "Основната ни грешка е,
че ние си съсипахме държавата,
ние си съсипахме институциите
и пътят напред е - независимо
дали леви, десни, БСП, ГЕРБ, "Патриоти", няма никакво значение
- ние трябва да си възстановим
държавата." Кънчо СТОЙЧЕВ,

чение на размера на БВП
с 6-7%. Новите политики
влияят върху публичното и частното потребление и допринасят до поголям нетен износ и на подалечен етап до поддържане на постоянно ниво
на инвестициите. Даваме
си сметка, че за пълно достигане на този хоризонт
е необходимо засилване
на фискалния капацитет
на България.
Обществата с огромно
неравенство не функционират ефективно и в
дългосрочен план техните икономически
системи
не са нито стабилни, нито
устойчиви. Когато
една група с интереси държи твърде много икономическа
власт, тя
успява да
създаде
политическа система, от която самата тя
се облагодетелства, вместо да се облагодетелства
обществото като цяло.
Когато тази облагодетелствана прослойка от обществото използва своята
политическа мощ за прекомерни облаги за корпорациите, които контролира, много от необходими-

социолог

те приходи отиват в джобовете на една малка част,
вместо да се използват за
обществото.
Неолибералният модел доведе до изключване ролята на държавата
в ключови сектори и мащабни деформации в икономиката, в законодателството и регулациите.
Установеният начин
на държавно управление
е порочен, неефективен,
несправедлив, неспособен да реализира основните принципи на демокрацията. Той забавя растежа, потиска инициативата, генерира неравенство, увеличава поляризацията на бедността и
богатството в страната и
обрича на бедност големи
социални слоеве и групи
от населението. Той генерира полярна и небалансирана социална структура с висока степен на противоречия и риск от социални конфликти и кризи.

ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ

цел за минимални възнаграждения, не помалки от 60% от средната работна заплата за
страната за предходната година, както и посправедливи ставки за
заплащане на нощния
труд и труда в извънработно време. В момента добавката за нощен
труд е 25 ст. на час.
Изграждането на модерна европейска социална държава изисква и много по-голяма
солидарност с най-уязвимите групи от населението, включително
децата, лишени от родителска грижа, хората
с увреждания, самотно
живеещите възрастни
хора. За тях трябва да
бъде осигурена качествена грижа извън институциите. Ето защо е
необходимо да бъдат
актуализирани стандартите за издръжка
на социалните услуги за деца и възрастни, като бъде гарантирано и съответстващо
заплащане на квалифициран персонал.
Хората с увреждания
са част от нашето общество, за които е необходим равен, пълен достъп до социални услуги
в общността и в семейна среда. Необходими
са значителни усилия
за осигуряване на заетост на тези лица, включително с целенасочена подкрепа на общините за създаване на
социални предприятия
според местните потребности и спецификата на целевите групи.

Нов път
към устойчив
икономически
растеж
България се нуждае
от икономически растеж, базиран на потребление и износ. В
момента България изнася основно суровини и продукция с ниска
добавена стойност, като 80% от износа се реализира от 40 фирми
при 420 000 регистрирани по ДДС. Оптималният ефект от експортно ориентиран растеж
може да се постигне
само при структурно модернизиране на
икономиката.

Доходи
България се нуждае
от по-динамично разСледва
витие на заплатите. За(Публикуваме със
това нашата Политика
на доходите включва съществени съкращения)
Уважаеми читатели,
Участвайте с мнения и предложения, съгласие и несъгласие с проекта на БСП за промяна
на системата. Очакваме писмата ви. Те ще намират място на нашите страници. Нека дадем пенсионерския си принос за едно по-справедливо бъдеще на нас и потомците ни.
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Болничък е Митко днес.
Мама слага му компрес.
Киха, кашля от зори,
болестта го измори.
Няма днес да си играе.
Ала мама, то се знае,
приказка ще му чете.
Но каква да е, дете?
За юнаци с боздугани,
с девет-десет люти рани,
дето без да ги е страх,
правят змей на пух и прах!

Митко слуша и не
шава,
а накрая заявява:
- Аз съм също смел
юнак!
Като тупна силно с
крак,
тази болест твърдоглава
през морета ще отплава!
Имам много як юмрук!
Щом го види – беж оттук!
Болестта я хваща страх.

Жабешко
училище

При блатото пристига
под мишница със книга
учител мил и драг –
щъркел дългокрак.
а жабките в редица
след мама кикерица

Леле колко е красив!
И наперен, горделив!
Купил си е нов костюм
също като на паун!
Във блестящи медни дрехи
сякаш рицарски доспехи.
Пък и сложил бял гердан
пустият му франт фазан.
И с яка от син атлаз
крачи гордо – гледам аз.
Пък се питам - как така
тази негова жена
толкова е скромна, мила,
нищичко не си ушила…
Само сивички перца
със кафяви петънца…
Ами просто го привлича,
толкоз много я обича.
Тя ще снася яйчица,
ще отгледат сто деца.
Уляна иваНова

подскок-подскок-подскок –
отиват на урок.
едно не му се учи
и как така се случи:
учителят им строг
го клъвна за урок.
в блатото се плискат,
в училище не искат
да ходят жабки вече,
че с черното елече
учителят им драг
бил жабешкият враг.
Ели коЧЕва

Ãорñêиòе арòиñòи
Всички са четириноги
и живеят, туй го зная,
по шумаци и бърлоги.
Нека да ви запозная.
Чували сте за Мецана.
Бавно, тежко стъпва Меца,
търси слънчева поляна.
Най обича тя медеца.
Твърди
лапи
Меца
има,
къпе се
в река
пенлива.
А когато
дойде зима,
дълъг сладък сън заспива.
В пущинака на гората
и вълкът ушите вири.
На овчари край стадата
дебне и оставя дири.

Из гъстаците се скита
и за агънце мечтае,
но от глад крака
преплита,
че гладът му не
се трае.
С Вълчо да
дружиш в
гората
много, много е
опасно!
Той е враг на
добрината,
нека да ви бъде ясно!
Там, в гората, е и
Лиска,
дето всичко върши
скрито –
най-известна медалистка
от игрите на открито.
Тя е горската хитруша.
Гони врани и врабчета.
Спре до трънка и до круша
и си мисли за мишлета.
Нощем спи в хралупа стара.
Рано слиза в долината.

И в настъпилата заран
лови риба на реката.

Зайо Байо треперливко –
той пък е атлет чудесен.
Зиме, пролет, лято, есен
все е същият страхливко.
Шумне суха вейка в
здрача –
бяга, вихър е, не чака.
Буренаците прескача
и се шмугне в храсталака.
Може той дори глогина
да прерипне в бързината
и към някоя ровина
презглава да се премята.
Нещичко и за елена
ще ви кажа без измама.
В цялата гора зелена
по-красив от него няма!
С вити рога на главата
ходи той обут в копита.
Сполети ли го бедата,
брани се, боде и рита.
За елена в утрин хладка
на поляната тревата
е най-хрупкава и сладка,
щом до него е сърната.
александър Михайлов

Чака я голям пердах.
Я навън от тази къща!
Хуква, без да се обръща.
христина ПЕТрова

Òóристи
Днеска Иво и Стоян
тръгват със мерак голям!
Връх висок ще покоряват,
ала как ли ще с справят?
Стръмно било ще катерят,
млади сили там ще мерят.
Раниците им са тежки,
пълни с ядене и дрешки.
Ходят, пъшкат и не спират,
през скалите се провират.
Ето, обед мина вече,
а върхът е тъй далече!

- Иво, аз съм огладнял!
- А пък аз съм ожаднял!
Те трапеза наредиха,
сладко-сладко се гостиха.
Но небето притъмня,
дъжд пороен заваля!
С празни раници децата
спуснаха се през гората.
Бързо вкъщи се прибраха,
но дали доволни бяха?
карамфила МариНова
рис. силвия
йОрданОва

оцветете рисунката
Страницата подготви Кристина ДОБРеВА
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Б

укурещкият договор, сключен на 28
юли (10 август по нов
стил) 1913 г. между Румъния, Сърбия, Черна гора и
Гърция, от една страна, и
България, от друга, е един
от двата договора (наред с
Цариградския), които слагат край на Втората балканска война.
Под натиска на румънските войски, достигнали околностите на София,
България е принудена да
отстъпи Южна Добруджа
на Румъния и да се откаже
от претенциите си за Македония. Съгласно договора
Сърбия получава Вардарския, а Гърция – Егейския
дял на областта. За България остават Пиринският
край и Западна Тракия.
Две седмици след нача-

Минало незабравимо
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105 г. от подписването на Букурещкия договор

Òðàãåäèÿ çà íàöèÿòà
лото на Междусъюзническата война България изпада във военна безизходица. Докато основните й
сили воюват в Македония
срещу сърби и гърци, от север в страната нахлуват румънски войски, а от югоизток – османски. На 5 юли
правителството на Васил
Радославов се съгласява
да отстъпи на Румъния Южна Добруджа и иска примирие. В отговор румънският
министър-председател Титу Майореску отправя покана към воюващите страни за мирни преговори в
Букурещ. България откликва първа и изпраща свои

представители в румънската столица на 13 юли. Три
дни по-късно в Букурещ
пристигат и делегациите
на бившите български съюзници – Гърция, Сърбия
и Черна гора.
Букурещката конференция започва на 17 юли. В това време военните действия продължават, защото
Сърбия и Гърция настояват за уговаряне на мирните условия преди огънят да бъде прекратен. Успешният отпор на българите край Кресненския пролом обаче склонява Гърция
на примирие, сключено на
18 юли. На 21 юли е постиг-

нато споразумение за новата граница между България и Румъния, но усилията на българските дипломати да спечелят румънска подкрепа срещу сърби
и гърци остават безуспешни. Българо-сръбските и
българо-гръцките гранични въпроси са уредени до
24 юли. Първоначално премиерът на Сърбия Никола
Пашич предлага за граница
река Струма. Това предложение не е прието, но българите са принудени да се
откажат от Щип, Радовиш
и Кочани, които владеят до
войната. Гръцкият премиер Елевтериос Венизелос

поисква цялото егейско
крайбрежие до село Макри (няколко километра
западно от Дедеагач), но
под натиска на останалите
участници в конференцията намалява претенциите
си. Русия и Австро-Унгария
се намесват в полза на България в преговорите за Кавала, но Венизелос си издейства подкрепа от други
две велики европейски сили – Франция и Германия. В
крайна сметка българските
делегати отстъпват Кавала
под заплахата на Майореску, че румънските войски
ще окупират София.
Клаузите на договора са

твърде неблагоприятни за
България. Тя отстъпва на
Румъния областта на север
и изток от линията Тутракан—Екрене. София признава за сръбски териториите на запад от вододела на
Вардар и Струма заедно с
горното поречие на Струмешница. Българо-гръцката граница е прокарана по
билото на Беласица на изток до устието на Места. Така в пределите на Гърция
влизат редица градове и области, завзети от българите
през войната с Османската
империя – Кукуш, Сяр, Драма и Кавала.
Условията на Букурещкия договор са трагични
за България, защото слагат
край на усилията на поколения българи за освобождение и национално обединение.

Àпостолът на Òрети Áúëãàðêàòà, êîÿòî ñòàíà âàëèäå ñóëòàí
револþöионен окръã
165 г. от
рождението на
стоян ЗаимОв

Възрожденецът, революционерът, просветният деец, общественикът и
писателят Стоян Заимов е
роден на 12 август 1853 г.
в с. Рупките, община Чирпан. През 1867 г. продължава образованието си в
класното училище в Стара
Загора, където се включва
и в революционната борба.
Заедно с А. Узунов, П. Берковски и други революционни дейци взема участие
в покушението на местния
чорбаджия и предател хаджи Ставри Примо (т. нар.
Хасковско съзаклятие). Заловен е и осъден на вечно заточение в Диарбекир.
Но успява да избяга и се
прехвърля в Румъния, където попада в средата на
българската революционна емиграция. Установява
контакти с Любен Каравелов, Христо Ботев и други
видни български революционери.
По време на подготовката на Старозагорското въстание от 1875 г. Стоян Заимов е определен за ръководител на групата, която
трябва да подпали Цариград. След неуспеха на въстанието е един от дейците,
които изиграват най-голяма роля за създаването на
Гюргевския революционен
комитет. Той е определен
за апостол на Трети Врачански революционен окръг и в началото на 1876 г.
се прехвърля в Българско,
откъдето се отправя за определения му район.
Поради присъствието

на многобройни османски войски и съпротивата на местните чорбаджии
Стоян Заимов е възпрепятстван да вдигне въстание
във Врачанския край. По
същите причини не успява
да окаже помощ и на четата на Христо Ботев.
След разгрома на Априлското въстание 1876 г. е заловен и осъден на смърт,
но впоследствие смъртната присъда е заменена с доживотен затвор. Той е изпратен на заточение в крепостта Акя (Сен Жан д,Акър)
в Мала Азия. Амнистиран
е след края на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. През 18801882 г. следва в Педагогическия институт в Москва,
след което в продължение
на няколко години учителства в Шумен, Варна и Кюстендил.
Заради откритото си русофилство по време на първия стамболовистки режим
(1887-1894 г.) е преследван
и затварян. Това го принуждава за известно време да
емигрира в Русия. Завръща
се след падането на Стамболовото правителство и се
включва дейно в обществено-политическия и културния живот на Княжеството.
Възглавява Комитета за увековечаване на българо-руската бойна дружба и подпомага акцията за издигане на стотици паметници на
загиналите руски офицери
и войници по време на Освободителната война, както и за изграждането на военноисторическите музеи в
София, Плевен, Пордим, Бяла и Шипка. Умира в Плевен
на 9 септември 1932 г. Оставя богато книжовно наследство от преводи и мемоари.
Баща е на генерал Владимир Заимов, разстрелян от
фашистите.

От стр. 1
Как е попаднала в харема
на султана, може само да се
гадае. Ражда му син, Мустафа.
Надявала ли се е някога да
види сина си на престола? Едва ли, не е била единствена.
След смъртта на Абдул Хамид
I идва Селим III, посочен приживе за наследник, син на наложница, подарена му от татарския хан. Той имал намерение да обуздае еничарите,
които вече не се подчинявали на властта. И при избухналия еничарски бунт той самият бива свален от власт и пратен на заточение в египетската пустиня. Което означава - на смърт! Някои исторически данни
дават основания да се мисли, че възкачването на Мустафа на престола е кажиречи случайно. Така красивата родопчанка се оказва на върха на
властта и възможностите,
става валиде султан. Но
еничарите не
харесват и сина й, защото не
плаща редовно заплатите им.
И само след 14 месеца той
е свален от власт, през юли
1809 г., и хвърлен в подземието на една крепост. Новият
султан Махмуд III заповядва
да го удушат. Но по законите на шериата не може да се
пролива кръвта на султан. За
майка му - Айше Сенийепервер, настават черни дни на
тревога и страх. Тя не знае
дали също няма да бъде убита, но най-вече се страхува
за живота на внука си Ахмед,
който по това време е на 14
г. И тя се решава на риск. Отвежда внука си в родната си
планина, за да го отдалечи от
дворците, в които денонощно
се мътят пъклени планове за
нечия гибел. В България обаче я очаква нов удар. Селото й
е опожарено и разрушено напълно при нов опит за исля-

мизиране на населението. Тя
решава да се засели в помашко съседно село, където хората я приемат с добри чувства,
защото и тя като тях е принудена да приеме чуждата вяра, но говори техния език и в
сърцето си носи обич и грижа за българската земя. Когато през 1811 г. настава глад,
тя прежалва скътаните си за
черни дни алтъни и купува на
хората храна, за да оцелеят! В
знак на благодарност след това те й издигат голяма двуетажна къща, наречена Айше
конак. Когато хората на султан Селим III почват да събират млади момчета за редовната му войска, нейните съсе-

ляни я молят да им даде пари
да откупят момчетата си, по
два алтъна на човек. Но тя ги
подкрепя и финансира за нещо друго - да купят оръжие и
да защитават прохода, за да
не допуснат аскера да навлезе по селата. Легендите разказват, че лично София, яхнала черен кон с бяло петно
на челото, облечена в мъжки
дрехи, опасана със сабя и затъкнала на кръста си сребърни пищови, обикаля гвардията от помаци и им дава кураж.
Дотогава малцина се досещали коя е, какво е миналото й,
но след всичко това се разчува. И след отблъскването на
таборите първенците на 12
села коленичат в краката й и
се вричат във вярност. Славата й така се разнесла наоколо, че българи от Беломорска
Тракия и от Югоизточна Ма-

кедония пращат делегации и
искат нейната закрила срещу
турски изедници и българи
разбойници, като обещават
да й плащат за това данък.
Малко вероятно е властта да
е допуснала създаването на
държава в държавата, но легендата продължава в същия
възторжен стил: Соня, която
възвърнала името си, набирала все повече и повече мъже за своята гвардия, намерила хора да ги обучават в
стрелба. Венеция и Генуа изработват за нея оръдия и гюллета за тях, а барута го правят местни майстори. Всички
оръжейници отблизо и отдалеч се хващат да й помагат с
майсторлъка си. Кой
знае как би завършило всичко това, ако
не била поредната
Руско-турска война, от която дръзката българка се възползвала, за да разпростре властта си
чак до Дедеагач.
Когато войната
поражда брожения
и смут в Османската
империя, когато става ясно, че на султан
Махмуд III му се клатят краката, бившата
валиде султан повежда внука си, вече на
24 г., към Истанбул. Шествието било блестящо - 500 конници и 800 пешаци в униформи,
извезани със златни галони!
Самата Соня е в каляска с четири бели коня. Но на един
ден път до столицата 67-годишната жена получава сърдечен пристъп и умира. Последните й думи към внука й
били: “Ахмед, като станеш султан, дай свобода на българите. Аз съм българка, ти също
имаш българска жилка, защото си мой внук”. Погребват я
в джамията Еюп в Истанбул. И
когато се подписва през 1829
г. Одринският договор, султан Ахмед наистина настоява
на българите да им се даде
свободна българска държава
между Дунав и Стара планина, както е обещал на баба си.
Петя алЕксаНДрова
Страницата подготви Цветан ИЛИеВ

8.VIII. - 14.VIII.2018 г.
Диема
СРЯДА, 8 август
„Да се посмеем”
„Женени с деца” сезон 5
„В.И.П” сезон 4
„Военни престъпления”
сезон 10
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Аз, Франкенщайн” – екшън-фантастика с уч. на
Арън Екхарт, Бил Най,
Ивон Страховски, Миранда Ото
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
20:00 „Етажна собственост” сезон 4
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 6
22:00 „Универсален войник: Завръщането” – екшън-фантастика с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Майкъл Доей
Уайт, Хайди Шанц, Ксандър
Бъркли, Джъстин Лазард,
Киана Том
23:50 „Етажна собственост” сезон 4
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
03:30 „Универсален войник” –
екшън-фантастика с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Долф
Лундгрен, Али Уокър, Джери Орбак, Карълайн Гудъл,
Ед О’Рос, Леон Рипи
ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 10
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Кръвта вода не става”
– драма с уч. на Мелиса
Гилбърт, Линдзи Уогнър,
Браян Уимър, Линди Ню06:30
07:00
07:30
08:45

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

сряда, 8 август
Невидими убийци у дома
след войната
Загадки в музея, еп. 8
Втората световна война: цената на империята, еп. 8
Забранена история, еп. 1
Децата на кралица Виктория,
еп. 1
Невидими убийци у дома
след войната
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
Скрити следи: Войната във
Виетнам
Конспирация, еп. 8
Вулканични одисеи, еп. 3
Първата световна война в
числа, еп. 3
Страхотни изобретения, еп.
17
Децата на кралица Виктория,
еп. 1
Приказки от кралския гардероб
Конспирация, еп. 8
Втората световна война: цената на империята, еп. 8
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
Помпей: нови разкрити тайни
Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
Тайните общества, еп. 3
Първата световна война в
числа, еп. 3
Скрити следи: Войната във
Виетнам
Забранена история, еп. 3
Загадки в музея, еп. 8
Страхотни изобретения, еп. 6
Страхотни изобретения, еп.
17
Загадки в музея, еп. 3
Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
четвъртък, 9 август
Тайните на шестте съпруги,
еп. 3
Загадки в музея, еп. 1
Загадки в музея, еп. 9
Втората световна война: цената на империята, еп. 9
Забранена история, еп. 2
Най-големите измами в историята, еп. 1
Най-големите измами в историята, еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
Скрити следи: Ватерло
Конспирация, еп. 9
Вулканични одисеи, еп. 4
Първата световна война в
числа, еп. 4
Страхотни изобретения, еп.
18
Най-големите измами в историята, еп. 1
Най-големите измами в историята, еп. 2
Конспирация, еп. 9
Втората световна война: цената на империята, еп. 9
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
География на убийствата, еп.
2
Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 2
Тайните на подземния свят,

Най-гледаните

32

Български

тв програми

25

НЕДЕЛЯ, 12 август
06:00 „Теория за големия взрив”
сезон 8
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, 2 епизода
10:00 „Кобра 11: Обади се!” сезон 20
11:00 „Баща - мечта” – комедия
с уч. на Адам Сандлър,
Джоуи Лорън Адамс, Джон
Стюарт, Лесли Ман,
Роб Шнайдър
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
14:00 „Дейвид Блейн: Отвъд
магията” – документален
филм
15:10 „Железният човек 2“ – екшън-фантастика с уч. на
Робърт Дауни-мл., Мики
Рурк, Скарлет Йохансон,
Гуинет Полтроу, Дон Чийдъл,
Сам Рокуел, Самюел Л.
Джаксън, Пол Бетани
17:45 „Дънди крокодила 2” –
приключенска комедия
с уч. на Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Майлон,
Ърни Динго
20:00 „Ритникът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Макс Елиът Слейд, Шон
Фокс
22:00 „Анаконда” – ужаси с уч.
на Джон Войт, Дженифър
Лопес, Оуен Уилсън, Айс

Кюб, Ерик Столц, Джонатан
Хайд, Дани Трехо, Кари
Вюрер
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 13 август
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” сезон 4, 2
епизода
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 11
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 3
15:50 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
16:50 „Ловци на духове” – екшън- комедия с уч. на Бил
Мъри, Дан Акройд, Сигорни Уивър, Рик Моранис,
Харолд Рамис
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 6
22:00 „Без убежище” – криминален екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Розана
Аркет, Кийран Кълкин, Тед
Ливайн, Тифани Таубман
00:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
03:45 „Железен план” – трилър
с уч. на Мат Дилън, Жан
Рено, Лорънс Фишбърн,
Амаури Ноласко, Фред
Уорд, Майло Вентимиля,
Скийт Улрих
ВТОРНИК, 14 август
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 11
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Спайдърмен 3” – приключенски екшън с уч. на Тоби
Магуайър, Кирстен Дънст,
Джеймс Франко, Томас

Хейдън Чърч, Тофър Грейс,
Розмари Харис
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 6
22:00 „Трудна мишена” – екшън
с уч. на Жан Клод Ван Дам,
Уилфорд Бримли, Ланс
Хенриксен, Янси Бътлър,
Кейси Лемънс, Арнолд
Вослу
00:10 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Анаконда” – ужаси с уч.
на Джон Войт, Дженифър
Лопес, Оуен Уилсън, Айс
Кюб, Ерик Столц, Джонатан
Хайд, Дани Трехо, Кари
Вюрер
СРЯДА, 15 август
07:00 „Да се посмеем”
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 11
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Ритникът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Макс Елиът Слейд, Шон
Фокс, Дж. Евън Бонифант,
Каролайн Джунко Кинг,
Дъстин Нгуиен
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 6
22:00 „Уличен боец” – екшън
с уч. Жан-Клод Ван Дам,
Раул Хулия, Минг-На Уен,
Деймиън Чапа, Кайли Миноуг
00:10 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
03:45 „Трудна мишена” – екшън
с уч. на Жан Клод Ван Дам,
Уилфорд Бримли, Ланс
Хенриксен, Янси Бътлър,
Кейси Лемънс, Арнолд
Вослу
ЧЕТВЪРТЪК, 16 август
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” сезон 5, 2

епизода
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 11
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Без убежище” – криминален екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Розана
Аркет, Кийран Кълкин, Тед
Ливайн, Тифани Таубман
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
22:00 „Карибски пирати: Проклятието на черната
перла” – приключенски
екшън с уч. на Джони Деп,
Джефри Ръш, Кийра Найтли, Орландо Блум, Джак
Дейвънпорт
01:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
02:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 17 август
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 10
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14,
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 6
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Уличен боец” – екшън
с уч. Жан-Клод Ван Дам,
Раул Хулия, Минг-На Уен,
Деймиън Чапа, Кайли Миноуг
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 14
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 6
22:00 „Капан” – криминален
екшън с уч. на Брус Уилис,
Райън Филип, Фифти Сент,
Джеймс Ремар, Шон Тоуб
23:50 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
00:50 „Фрактура” – предаване за
рок музика

03:15 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 18 август
05:30 „Теория за големия взрив”
06:00 „Без багаж”
06:40 „Топ Гиър”
09:20 „Кобра 11: Обади се!”
10:45 „Ловци на духове 2”
12:30 „Национална лотария”
13:10 „Бевърли Хилс нинджа”
15:00 „Петата заповед”
17:00 „Карибски пирати: Проклятието на черната
перла” – приключенски
екшън с уч. на Джони Деп,
Джефри Ръш, Кийра Найтли, Орландо Блум, Джак
Дейвънпорт
20:00 „Мистър Дийдс” – комедия
с уч. на Адам Сандлър,
Уинона Райдър, Пери
Анделин Блек, Джон Туртуро, Стив Бушеми, Питър
Лайънс Колистър, Джон
Тортуро
22:00 „Колекционерът” – трилър
с уч. на Дензъл Уошингтън,
Анджелина Джоли, Куин
Латифа, Майкъл Рукър,
Майк МакГлоун, Луис
Гузман, Лейланд Орсър, Ед
О’Нийл
00:20 „Капан” – криминален
екшън с уч. на Брус Уилис,
Райън Филип, Фифти Сент,
Джеймс Ремар, Шон Тоуб
02:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 19 август
06:00 „Теория за големия взрив”
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, 2 епизода
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Мистър Дийдс” – комедия
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Черна зора” – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон ПайпърФъргюсън, Джулиан Стоун
15:30 „7 секунди” – екшън-трилър с уч. на Уесли Снайпс,
Тамзин Аутуйет, Доби
Опарей, Пити-Лий Уилсън,
Джордина Райланс
17:30 „Последните рицари”
20:00 „Юмрукът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Чарлз Непиър, Майкъл
Тренър, Макс Елиът Слейд,
Патрик Килпатрик
22:00 „Анаконди: Кървавата орхидея”
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар

нацистите, еп. 8
13:45 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
14:40 Бойни кораби, еп. 1
15:30 Останки от войните, еп. 1
16:20 Останки от войните, еп. 2
17:10 Страхотни изобретения, еп. 1
17:40 Страхотни изобретения, еп. 2
18:10 Първата световна война в
числа, еп. 2
19:00 Опасна Земя, еп. 1
19:55 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 2
21:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
21:55 Руската революция
22:50 Машини за убиване, еп. 2
23:45 Бойни кораби, еп. 2
00:35 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 2
01:25 Забранена история, еп. 3
02:15 Загадки в музея, еп. 3
03:05 Страхотни изобретения, еп. 3
03:35 Страхотни изобретения, еп.
18
04:05 Загадки в музея, еп. 3
04:55 Страхотни изобретения, еп. 5
05:25 Страхотни изобретения, еп. 6
05:55 Страхотни изобретения, еп. 7
неделя, 12 август
06:25 Страхотни изобретения, еп. 8
07:00 Вулканични одисеи, еп. 2
07:50 Опасна Земя, еп. 2
08:40 Свирепа Земя, еп. 2
09:30 Селцето, еп. 6
10:35 Конспирация, еп. 4
11:25 Конспирация, еп. 5
12:15 Конспирация, еп. 6
13:05 Прокълнати династии, еп. 3
13:35 Прокълнати династии, еп. 4
14:05 История за две сестри, еп. 2
14:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
15:45 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
16:35 Забранена история, еп. 3
17:25 Забранена история, еп. 4
18:15 Първата световна война в
числа, еп. 3
19:05 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
20:05 Руската революция
21:00 Близо до врага, еп. 3
22:05 Децата на кралица Виктория,
еп. 1
23:05 География на убийствата, еп.
2
23:55 Престъпността през войната,
еп. 2
00:45 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 3
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 3
03:10 Страхотни изобретения, еп. 4
03:40 Страхотни изобретения, еп.
19
04:10 Загадки в музея, еп. 4
04:55 Вулканични одисеи, еп. 2
05:45 Опасна Земя, еп. 2
понеделник, 13 август
06:35 Страхотни изобретения, еп. 7
07:00 Времето, което промени
света, еп. 2
07:25 Загадки в музея, еп. 11
08:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 11
09:10 Забранена история, еп. 4
10:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
10:55 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на
Русия, еп. 2
11:50 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
12:40 Войната, която промени света, еп. 1
13:35 Конспирация, еп. 11
14:25 Свирепа Земя, еп. 1
15:15 Първата световна война в
числа, еп. 6
16:05 Страхотни изобретения, еп.
20
16:35 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
17:30 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 11
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 11
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
21:00 Хората на Хитлер, еп. 2
21:55 От Световната война до Студената война, еп. 2
22:55 Машини за убиване, еп. 2
23:50 Първата световна война в
числа, еп. 6
00:40 Войната, която промени света, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 6
02:25 Загадки в музея, еп. 11
03:15 Страхотни изобретения, еп. 9
03:45 Страхотни изобретения, еп.
20
04:15 Загадки в музея, еп. 6
05:05 От Световната война до Студената война, еп. 2
вторник, 14 август
06:05 Машини за убиване, еп. 2
07:00 Загадки в музея, еп. 12
07:50 Втората световна война: цената на империята, еп. 12
08:45 Забранена история, еп. 5
09:35 От Световната война до Студената война, еп. 1
10:35 От Световната война до Студената война, еп. 2
11:40 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
12:30 Войната, която промени света, еп. 2
13:25 Конспирация, еп. 12
14:15 Свирепа Земя, еп. 2
15:05 Първата световна война в
числа, еп. 1
15:55 Страхотни изобретения, еп.
21
16:25 От Световната война до Студената война, еп. 1
17:25 От Световната война до Студената война, еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 12
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 12
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
21:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
22:00 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
23:00 Тайните на шестте съпруги,
еп. 2
00:00 Първата световна война в
числа, еп. 1
00:50 Войната, която промени света, еп. 2
01:45 Забранена история, еп. 1
02:35 Загадки в музея, еп. 12
03:20 Страхотни изобретения, еп.
10
03:50 Страхотни изобретения, еп.
21

04:20 Загадки в музея, еп. 7
05:05 Приказки от кралската спалня
сряда, 15 август
06:05 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
07:00 Времето, което промени
света, еп. 1
07:25 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
08:20 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
09:15 Кодът на Гауди
10:10 Тайните на Ермитажа - история и колекции
11:05 Децата на кралица Виктория,
еп. 1
12:10 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
13:15 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
14:10 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
15:05 Невидимите градове на Италия, еп. 1
16:05 Невидимите градове на Италия, еп. 2
17:00 Невидимите градове на Италия, еп. 3
17:55 Помпей: нови разкрити тайни
19:00 По следите на трансилванското злато
20:00 Тайните на Ермитажа - история и колекции
21:00 Последното пътуване на
Романови
22:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
22:55 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
23:50 Руската революция
00:40 Втората световна война: Забравената война в Китай, еп. 1
01:30 Забранена история, еп. 2
02:20 Загадки в музея, еп. 1
03:05 Страхотни изобретения, еп.
11
03:35 Страхотни изобретения, еп.
22
04:05 Загадки в музея, еп. 8
04:50 По следите на трансилванското злато
05:45 Руската революция
четвъртък, 16 август
06:35 Страхотни изобретения, еп. 5
07:05 Времето, което промени
света, еп. 7
07:35 Загадки в музея, еп. 13
08:25 Втората световна война: цената на империята, еп. 13
09:20 Забранена история, еп. 6
10:10 Най-големите измами в историята, еп. 3
11:00 Най-големите измами в историята, еп. 4
11:50 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
12:40 Втората световна война: Забравената война в Китай, еп. 1
13:35 Конспирация, еп. 1
14:25 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
15:25 Първата световна война в
числа, еп. 2
16:15 Страхотни изобретения, еп.
23
16:45 Най-големите измами в историята, еп. 3

17:35 Най-големите измами в историята, еп. 4
18:25 Конспирация, еп. 4
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 13
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
21:00 География на убийствата, еп.
3
21:50 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 3
22:45 Тайните на подземния свят,
еп. 3
23:40 Първата световна война в
числа, еп. 2
00:30 Втората световна война: Забравената война в Китай, еп. 2
01:25 Забранена история, еп. 3
02:15 Загадки в музея, еп. 2
03:00 Страхотни изобретения, еп.
12
03:30 Страхотни изобретения, еп.
23
04:00 Загадки в музея, еп. 9
04:45 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 3
05:40 Тайните на подземния свят,
еп. 3
петък, 17 август
06:30 Страхотни изобретения, еп. 5
07:05 Времето, което промени
света, еп. 8
07:35 Загадки в музея, еп. 1
08:25 Втората световна война: цената на империята, еп. 1
09:20 Забранена история, еп. 1
10:10 Истинската война на тронове,
еп. 1
11:00 Истинската война на тронове,
еп. 2
11:50 Жени воини, еп. 1
12:45 Втората световна война: Забравената война в Китай, еп. 2
13:40 Конспирация, еп. 2
14:30 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
15:30 Първата световна война в
числа, еп. 3
16:20 Страхотни изобретения, еп.
24
16:50 Истинската война на тронове,
еп. 1
17:35 Истинската война на тронове,
еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 5
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 1
20:10 Жени воини, еп. 1
21:05 Времето, което промени
света, еп. 5
21:30 Времето, което промени
света, еп. 6
22:00 Машини за убиване, еп. 3
22:55 Хората на Хитлер, еп. 2
23:50 Първата световна война в
числа, еп. 3
00:40 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
01:40 Забранена история, еп. 4
02:30 Загадки в музея, еп. 3
03:20 Страхотни изобретения, еп.
13
03:50 Страхотни изобретения, еп.
24
04:20 Загадки в музея, еп. 10
05:10 Времето, което промени
света, еп. 5
05:35 Времето, което промени
света, еп. 6

събота, 18 август
06:05 Че Гевара: Отвъд мита
07:00 Страхотни изобретения, еп.
12
07:30 Втората световна война: цената на империята, еп. 7
08:25 Втората световна война: цената на империята, еп. 8
09:20 Втората световна война: цената на империята, еп. 9
10:15 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
11:05 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 4
11:55 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 5
12:50 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 6
13:45 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 6
14:40 Бойни кораби, еп. 2
15:30 Останки от войните, еп. 3
16:20 Останки от войните, еп. 4
17:10 Страхотни изобретения, еп. 3
17:40 Страхотни изобретения, еп. 4
18:10 Първата световна война в
числа, еп. 4
19:00 Опасна Земя, еп. 2
19:55 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 3
21:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
21:55 Последното пътуване на
Романови
22:50 Машини за убиване, еп. 3
23:45 Бойни кораби, еп. 3
00:35 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 4
01:25 Забранена история, еп. 5
02:15 Загадки в музея, еп. 5
03:05 Страхотни изобретения, еп. 5
03:35 Страхотни изобретения, еп.
20
04:05 Загадки в музея, еп. 5
04:55 Страхотни изобретения, еп. 9
05:25 Страхотни изобретения, еп.
10
неделя, 19 август
06:00 Страхотни изобретения, еп.
11
06:30 Страхотни изобретения, еп.
12
07:00 Вулканични одисеи, еп. 3
07:50 Опасна Земя, еп. 3
08:45 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
09:40 Времето, което промени
света, еп. 1
10:05 Времето, което промени
света, еп. 2
10:35 Конспирация, еп. 7
11:25 Конспирация, еп. 8
12:15 Конспирация, еп. 9
13:05 Прокълнати династии, еп. 5
13:30 Прокълнати династии, еп. 6
14:00 История за две сестри, еп. 3
14:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
15:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
16:30 Забранена история, еп. 5
17:20 Забранена история, еп. 6
18:10 Първата световна война в
числа, еп. 5
19:00 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
20:00 Последното пътуване на
Романови
21:00 Близо до врага, еп. 4
22:00 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
23:05 География на убийствата

тън, Грайндър Хийнес
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
22:00 „Твърде лично 3“ – екшън-трилър с уч. на Лиъм
Нийсън, Фамке Янсен, Форест Уитакър, Маги Грейс,
Дъгрей Скот, Дон Харви
00:15 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
02:15 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 10 август
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
сезон 10
10:00 „Черният списък” сезон 3
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13,
12:00 „Перфектната кола” – риалити, сезон 2, 2 епизода
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления”
сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:10 „Универсален войник: Завръщането” – екшън-фантастика с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Майкъл Доей
Уайт, Хайди Шанц, Ксандър
Бъркли, Джъстин Лазард,
Киана Том
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 13
20:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 6
22:00 „Автобус 657: Обирът” –
екшън с уч. на Робърт Де
Ниро, Джефри Дийн Морган, Кейт Босуърт, Дейв
Баутиста, Джина Карано
00:00 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
01:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 11 август
06:00 „Теория за големия взрив”
сезон 8
06:30 „Без багаж” – предаване за
туризъм
07:30 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, 2 епизода
09:45 „Кобра 11: Обади се!” сезон 20
10:45 „Ловци на духове” – екшън- комедия с уч. на Бил
Мъри, Дан Акройд, Сигорни Уивър, Рик Моранис,
Харолд Рамис
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Ченгета Джен – Х“ – екшън

с уч. на Никълъс Це, Стивън Фунг, Сам Лий, Даниел
Ву
15:50 „Автобус 657: Обирът” –
екшън с уч. на Робърт Де
Ниро, Джефри Дийн Морган, Кейт Босуърт, Дейв
Баутиста, Джина Карано
17:45 „Твърде лично 3“ – екшън-трилър с уч. на Лиъм
Нийсън, Фамке Янсен, Форест Уитакър, Маги Грейс,
Дъгрей Скот, Дон Харви
20:00 „Баща - мечта” – комедия
с уч. на Адам Сандлър,
Джоуи Лорън Адамс, Джон
Стюарт, Лесли Ман,
Роб Шнайдър
22:00 „Железен план” – трилър
с уч. на Мат Дилън, Жан
Рено, Лорънс Фишбърн,
Амаури Ноласко, Фред
Уорд, Майло Вентимиля,
Скийт Улрих
00:00 „Кобра 11: Обади се!” сезон 20
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Железен план” – трилър
с уч. на Мат Дилън, Жан
Рено, Лорънс Фишбърн,
Амаури Ноласко, Фред
Уорд, Майло Вентимиля,
Скийт Улрих

еп. 2
23:35 Първата световна война в
числа, еп. 4
00:25 Скрити следи: Ватерло
01:20 Забранена история, еп. 4
02:10 Загадки в музея, еп. 9
03:00 Страхотни изобретения, еп. 7
03:30 Страхотни изобретения, еп.
18
04:00 Загадки в музея, еп. 4
04:50 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 2
05:45 Тайните на подземния свят,
еп. 2
петък, 10 август
06:35 Страхотни изобретения, еп.
10
07:00 Загадки в музея, еп. 2
07:45 Загадки в музея, еп. 10
08:35 Втората световна война: цената на империята, еп. 10
09:30 Забранена история, еп. 3
10:20 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
11:10 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
12:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
12:50 Скрити следи: Първата световна война (1914-1918 г.)
13:45 Конспирация, еп. 10
14:35 Вулканични одисеи, еп. 5
15:30 Първата световна война в
числа, еп. 5
16:20 Страхотни изобретения, еп.
19
16:50 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
17:40 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
18:30 Конспирация, еп. 10
19:20 Втората световна война: цената на империята, еп. 10
20:15 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
21:05 Времето, което промени
света, еп. 3
21:30 Времето, което промени
света, еп. 4
22:00 Машини за убиване, еп. 2
22:55 Хората на Хитлер, еп. 1
23:50 Първата световна война в
числа, еп. 5
00:40 Скрити следи: Първата световна война (1914-1918 г.)
01:40 Забранена история, еп. 5
02:30 Загадки в музея, еп. 10
03:20 Страхотни изобретения, еп. 8
03:50 Страхотни изобретения, еп.
19
04:20 Загадки в музея, еп. 5
05:10 Времето, което промени
света, еп. 3
05:35 Времето, което промени
света, еп. 4
събота, 11 август
06:05 Хората на Хитлер, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп.
17
07:35 Втората световна война: цената на империята, еп. 4
08:30 Втората световна война: цената на империята, еп. 5
09:25 Втората световна война: цената на империята, еп. 6
10:20 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 6
11:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 6
12:00 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 7
12:50 В търсене на съкровището на
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26
Он еър
8 август, СРЯДА
Бизнес старт
В развитие
Водещите новини
Светът е бизнес
Бизнес среща
Водещите новини
Светът е бизнес
Стоманеният поглед –
док. поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 VIB – док. поредица
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Бизнесът на Азия
17:00 Водещите новини
17:05 Студио 1
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Феноменът Тайгър Уудс –
док. филм
23:00 Бизнес старт /п./
01:00 Повторения
9 август, ЧЕТВЪРТЪК
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
11:35 Стоманеният поглед –
док. поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Бизнесът на Азия
17:00 Водещите новини
17:05 Студио 1
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Михаел Шумахер: Червеният барон – док. филм
23:00 Бизнес старт /п./
01:00 Повторения
10 август, ПЕТЪК
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
07:00
09:00
10:00
10:05
10:30
11:00
11:05
11:35

Фокс
Сряда, 8 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на
Земята
13:00 Последният човек на
Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Четвъртък, 9 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл

Най-гледаните
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11:35
11:40
12:00
14:00

Иноватори
Цитати на деня
В развитие
Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Бизнесът на Азия
17:00 Водещите новини
17:05 Студио 1
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Цялата история на Айртон Сена – док. филм
23:00 Бизнес старт /п./
01:00 Повторения
11 август, СЪБОТА
07:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
07:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
10:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
11:00 Светът е бизнес с
Николай Кръстев – найинтересното от седмицата
11:30 Здравей, свят
12:30 Предприемачи
13:30 Мечтатели
14:30 Очи в очи
16:30 В развитие – блок с Вероника Денизова/Делян
Петришки/ Светозар
Димитров /п./
18:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
18:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
19:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
19:30 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова
20:00 Клуб Investor
21:00 Приключения
21:30 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева
22:00 Правилата на играта
00:00 Клуб Investor
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмицата
05:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
06:00 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева /п./
06:30 Цитати на седмицата
12 август, НЕДЕЛЯ
07:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
07:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
10:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
11:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
11:30 Здравей, свят
12:30 Предприемачи
13:30 Мечтатели
14:30 Очи в очи
16:30 В развитие – блок с Вероника Денизова/Делян
Петришки/ Светозар
Димитров /п./
18:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
18:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
19:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
19:30 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова
20:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
20:30 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
21:00 Пътешествие в Космоса
21:30 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева
22:00 Правилата на играта
00:00 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
05:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
06:00 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева /п./
06:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интерес-

ното от седмицата /п./
13 август, ПОНЕДЕЛНИК
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
11:35 Кристиано Роналдо: Португалското чудо – док.
поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Великият Зизу – док.
филм
00:00 Бизнес старт /п./
02:00 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева /п./
02:30 В развитие – с Вероника
Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./
06:30 Бизнес среща
14 август, ВТОРНИК
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
11:35 Кристиано Роналдо: Португалското чудо – док.
поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor/п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм

23:00 Кристиано Роналдо: Портогалското чудо – док.
филм
00:00 Бизнес старт /п./
02:00 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
02:30 В развитие – с Вероника
Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./
06:30 Бизнес среща
15 август, СРЯДА
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
11:35 Кристиано Роналдо: Португалското чудо – док.
поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 VIB – док. поредица
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Пеле: Кралят на футбола
– док. филм
00:00 Бизнес старт /п./
02:00 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева /п./
02:30 В развитие – с Вероника
Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./
06:30 Бизнес среща
16 август, ЧЕТВЪРТЪК
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
11:35 Кристиано Роналдо: Португалското чудо – док.
поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи
17:00 Водещите новини

17:05
18:00
20:00
20:30
21:00

Очи в очи
В развитие
Коментари на деня /п./
Светът е бизнес
Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Историята на „Манчестър Юнайтед“ – док.
филм
00:00 Бизнес старт /п./
02:00 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
02:30 В развитие – с Вероника
Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./
06:30 Бизнес среща
17 август, ПЕТЪК
07:00 Бизнес старт
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес
11:35 Иноватори
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева
21:30 Светът е бизнес
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Кака: Пътят на една легенда – док. филм
00:00 Бизнес старт /п./
02:00 VIB
02:30 В развитие
06:30 Цитати на седмицата /п./
18 август, СЪБОТА
07:00 Светът е бизнес
07:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
11:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
11:30 Бизнесът на Азия

13:30 Студио 1
14:30 Блестящи идеи
16:30 В развитие – блок с Вероника Денизова/Делян
Петришки/ Светозар
Димитров /п./
18:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
18:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
19:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
19:30 Update – предаване за
високите технологии
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова
20:00 Клуб Investor
21:00 Силата на АСЕАН
21:30 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева
22:00 Вяра във финансите
23:00 Шефове
00:00 Клуб Investor
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес – найинтересното от седмицата
05:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
06:00 VIB – док. поредица, автор Биляна Митева /п./
06:30 Цитати на седмицата
19 август, НЕДЕЛЯ
07:00 Светът е бизнес
07:30 Светът е бизнес
08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
11:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев – най-интересното от седмицата
11:30 Бизнесът на Азия
13:30 Студио 1
14:30 Блестящи идеи
16:30 В развитие – блок с Вероника Денизова/Делян
Петришки/ Светозар
Димитров /п./
18:00 Светът е бизнес
18:30 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
19:00 Светът е бизнес
19:30 Update
20:00 Бизнес среща с Таня
Кръстева – най-интересното от седмицата
20:30 Светът е бизнес
21:00 Силата на АСЕАН
21:30 VIB
22:00 Вяра във финансите
23:00 Шефове
00:00 Update
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес

23:50
00:50
01:45
02:10
02:30
03:15

Земята
23:20 Последният човек на
Земята
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън
Неделя, 12 Август
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Никога не се предавай
12:30 Кости
13:25 Кости
14:30 Облачно, с кюфтета
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 12 Рунда 3
21:30 Паранормално
22:00 Чикаго
22:55 Снайперистът
00:55 Светкавицата
01:50 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън
Понеделник, 13 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Никога не се предавай
14:55 Последният човек на
Земята
15:20 Престъпления от класа
16:05 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Вторник, 14 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на
Земята
22:30 Последният човек на
Земята
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Сряда, 15 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на
Земята
13:00 Последният човек на
Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Семейство Симпсън
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство

18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:10
02:30
03:15

18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
23:55
00:50
01:45
02:30
03:15

02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:20 Живите мъртви
05:15 Светкавицата
Понеделник, 20 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Падението на Игби
14:30 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

Касъл
Престъпления от класа
Американски татко
Американски татко
Ченс
Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Петък, 10 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Снайперистът
00:00 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Събота, 11 Август
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:10 Дебелаци
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Никога не се предавай
16:40 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Облачно, с кюфтета
21:30 Паранормално
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на

Под наблюдение
Макгайвър
Кости
Кости
Куантико
Касъл
Касъл
Престъпления от класа
Американски татко
Американски татко
Ченс
Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Четвъртък, 16 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Семейство Симпсън
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс
Петък, 17 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата

Под наблюдение
Макгайвър
Кости
Кости
Хитман
Касъл
Престъпления от класа
Светкавицата
Ченс
Последният човек на
Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс
Събота, 18 Август
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Моят нов най-добър
приятел
12:00 Семейство Симпсън
12:30 Кости
13:25 Кости
14:25 12 Рунда 3
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Бебета гении
21:30 Паранормално
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на
Земята
23:20 Последният човек на
Земята
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън
Неделя, 19 Август
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Падението на Игби
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Бебета гении
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Седем души
22:00 Чикаго
22:55 Хитман
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви

Вторник, 21 Август
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на
Земята
22:30 Последният човек на
Земята
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс
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минути

Български

оòãîâîðè îò áð. 31, ñòð. 31
сУДокУ

игрословиЦа
1. Ламе – Метро – Ромб; 2. Кито –
Торос – Осил; 3. Идол – Олива – Вале;
4. Реса – Самар – Арфа; 5. Екер – Ерато – Тога; 6. Ръка – Катар – Арда; 7.
Коли – Лиана – Нива; 8. Трол – Олово
– Волт; 9. Теме – Метал – Алое; 10. Рима – Мазол – Олио; 11. Хром – Омара
– Рали; 12. Пола – Лапад – Адам; 13.
Яков – Овали – Лион; 14. Буре – Ресор – Орех; 15. Клас – Асара – Ранг.
Названието на българския игрален
филм е: „ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА”

27

кръсТословиЦа
воДоравНо: 1.Бекас. 5.Нерит. 9.Далас. 13.Оварит. 14.Лесото. 5.Таран. 17.Видин. 19.Котел. 21.Омар.
22.Далак. 24.Лори. 25.Нен. 26.Белен. 27.Пра. 29.Сид.
30.Калина Алена. 32.Ким. 34.Рон. 35.Кредо. 36.Гек.
38.Асен. 40.Тиква. 41.Лема. 42.Страх. 44.Долар.
45.Карас. 46.Ананас. 47.Дилема. 48.Аркан. 49.Рабат.
50.Канал. оТвЕсНо: 1.Бетон. 2.Коран. 3.Авар. 4.Сан.
5.Нивалин. 6.Етилен. 7.Илик. 8.Тен. 9.Док.10.Атол.11.
Лотос.12.Солид.16.Аметист. 18.Данакил. 20.Еритема. 22.Делон /Ален/. 23.Бреда. 26.Бар. 27.Плеврит.
28.Ано. 31.Аркада. 32.Каста. 33.Мерак. 36.Геран.
37.Касил /Лев/. 39.Нана. 40.Тоса. 41.Лама. 43.Хан.
44.Дар. 45.Кек.

2
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Спорт
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Български

Българските отбори в европейските турнири
Шампионска
лига

Лудогорец отпадна

Това стана факт след
безобразно съдийство
на австриеца Мануел
Шютенгрубер и изключително слаба игра на
„орлите“, което доведе до поражение с 0:1
от МОЛ Види като гост.
Първата среща между
двата отбора в Разград
бе завършила 0:0 и българският шампион скоропостижно напусна
най-комерсиалния клубен турнир. Единственото попадение в реванша вкара Хаджич в
45-ата минута.
Въпреки лошото си
представяне Лудогорец
бе много сериозно ощетен от рефера, чийто морал би трябвало да бъде
поставен под въпрос от
УЕФА и той да не свири двубои в Европа. Австриецът напълно съзнателно и нарочно изгони за два незаслужени жълти картона Мисиджан и от 40-ата минута „орлите“ играха с
човек по-малко. До края
на срещата пък играчи

Лига Европа

на МОЛ Види можеха на
няколко пъти да бъдат
отстранени, но съдията отказа да им покаже
червения цвят. С многото си, и то груби нарушения се отличи Хущи,
който получи само жълт

но изпълнение от фаул
на Жоао Пауло. Бразилецът стреля от над 30
метра, но шутът му нацели напречната греда.
Въпреки че отпадна
от Шампионската лига,
българският първенец

картон, а преди и след
него извърши поне още
по два брутални фаула.
За сметка на това състезателите на българския
тим получаваха картони
за всевъзможни измислени причини, което ги
изнерви и започна една безкрайна разправия
с безобразния Шютенгрубер.
В 82-ата минута разградчани можеха да изравнят след брилянт-

Лудогорец ще продължи участието си в турнира на Лига Европа, където в третия квалификационен кръг ще се изправи срещу Жрински
(Мостар), който отстрани малтийския Валета.
Ако елиминират босненския тим, разградчани ще се класират за
плейофите на състезанието, които са последната фаза преди групите на турнира.

14-ата минута, а отново той удвои в 53-ата
минута. Бакъш намали в 55-ата минута, а в
80-ата минута Жоржиньо вкара трето попа-

дение.
Първият двубой в
София приключи при
3:0 в полза на българския тим.
В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще срещне
ФК Копенхаген. Първият двубой ще се проведе на 9 август (четвъртък) от 20:45 часа
на Националния стадион “Васил Левски”.
Реваншът ще се играе
на 16 август (четвъртък) от 19:30 ч. българско време на стадиона
на Копенхаген.

Славия не успя да преодолее
Хайдук
Отборът на Славия
загуби с 2:3 от Хайдук в
мача реванш от втория
квалификационен кръг
на Лига Европа и с общ
резултат 2:4 отпада от
надпреварата. “Белите”
се представиха повече
от достойно в битката
с хърватския гранд, но
съперникът показа голяма успеваемост и реализира всичките си положения пред Антонис
Стергиакис. За българите точни бяха Галин Иванов и Георги Йомов, докато за Хайдук на два пъти вкара Мийо Чакташ и
Станко Юрич.
Така Славия при-
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А РФГ - III кръг
БОТЕВ (ПД) - ЕТЪР 1:0
1:0 Стивън Петков (47)
2:0 Тодор Неделев (81 д)
Верея - Берое 0:2
0:1 Райнов (20)
0:2 Камбуров (65)
ЧЕРНО МОРЕ - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) 1:5
0:1 Крис Гади (5)
0:2 Здравко Димитров
(41)
0:3 Крис Гади (58)
1:3 Пламен Димов (69)
1:4 Крис Гади (82)

1:5 Асен Чандъров (93-д)
ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:1
0:1 Михалевич (86)
БОТЕВ (ВРАЦА) - ЛЕВСКИ 0:2
0:1 Костов (8)
0:2 Кабрал (85)
ЦСКА-СОФИЯ - ДУНАВ
3:0
1:0 Мауридес (39)
2:0 Мартин Ковачев (45
авт.)
3:0 Кирил Десподов (57)

Промени в програмата
на IV кръг на I лига

Армейците разгромиха
Адмира и в реванша

В среща реванш от
втория предварителен
кръг на Лига Европа
ЦСКА разгроми Адмира Вакер с 3:1. Резултата откри Мауридес в

Спорт

ключва европейското
си участие за този сезон,
като играчите на Златомир Загорчич могат да
бъдат доволни от представянето си. "Белите"
отстраниха финландския Илвес с две победи, а след това затруд-

ниха максимално Хайдук (Сплит).
СЛАВИЯ - ХАЙДУК
2:3
0:1 Юрич (24)
1:1 Иванов (45-д)
1:2 Чакташ (55-д)
2:2 Йомов (70)
2:3 Чакташ (87)

Предвид получените резултати от участието
на българските отбори в европейските турнири се правят следните промени:
- Срещата между отборите на Дунав Рс - Левски Сф ще се играе на 11.8 (събота) от 21 часа
вместо на 13.8 (понеделник) от 20.30 часа.
- Срещата между отборите на Витоша Бистрица - Лудогорец Рз ще се играе на 12.8 (неделя) от 18.30 часа вместо на 11.08 (събота) от
21.00 часа.
- Срещата между отборите на Септември Сф Ботев Враца ще се играе на 13.8 (понеделник) от
20.30 часа г. вместо на 12.8 (неделя) от 18.30 ч.

На финал
„Б“ по скиф
Кристиян
Василев
е втори
Българинът Кристиян
Василев завърши на второ място във финал "Б" на
скиф при мъжете на европейското първенство
по гребане в Глазгоу (Великобритания). Василев
завърши с време 6:56.59
минути и изостана само с

0.86 секунди от французина Тибо Верьовен, който
спечели малкия финал. На
трето място във финал "Б"
остана българинът Александър Александров, който от години се състезава
за Азербайджан. Александров финишира с време
6:59.49 минути.

Континентално първенство
по плуване в Глазгоу

Адам Пийти и Климент Колесников със световни рекорди
Щафетата на Русия
спечели
изненадващо златните медали на
4 по 100 метра свободен стил (мъже) на европейското първенство
по плуване. Руснаците в
състав Евгени Рилов, Данил Изотов, Владимир
Морозов и Клемент Колесников триумфираха
с резултат 3:12.23 минути. Втори остана съставът на Италия с 3:12.90,
а трети - Полша (3:14.20).
В същата дисциплина при жените спечели щафетата на Франция с 3:34.65, следвана
от Холандия (3:34.77) и
Дания (3:37.03). Украинецът Михайло Романчук стана европейски
шампион на 400 м свободен стил (мъже) с време 3:45.18 минути. Втори остана норвежецът
Хенрик Кристиансен с
3:47.07, а трети е Хенинг
Мюлайтнер от Германия
с 3:47.18.
Британецът
Адам
Пийти подобри собствения си световен рекорд
на 100 м бруст и спечели европейската титла с
резултат от 57.00 секунди във финала на континенталния шампионат в
Глазгоу.
23-годишният Пийти свали 13 стотни от
собственото си постижение, с което завоюва
златния медал на олим-

пийските игри в Рио де
Жанейро преди две години.
Сребърният медал
стана притежание на
друг британец - Джеймс
Уилби, който изостана с
1.54 секунди от Пийти, а
с бронза се окичи руснакът Антон Чупков, който
изостана с 1.96 секунди
от победителя.
За Пийти това е общо девета европейска
титла. Руският плувец
Климент Колесников
пък постави нов световен рекорд във финала
на 50 метра гръб.
18-годишният Колесников измина една дължина в басейна за 24.00
секунди и подобри с
0.04 секунди старото
най-добро постижение,
което бе дело на бри-

танеца Лиъм Танкок от
световното първенство
в Рим през 2009 година.
Сребърният медал
остана за румънеца Роберт-Андрей Глинта с
24.55 секунди, а бронза
взе ирландецът Райън
Шейн с 24.64 секунди.
Антъни Иванов се
класира на осмо място на финала на 200 метра бътерфлай. Нашето
момче стартира силно
и след първите 50 метра бе на трета позиция, но постепенно изостана и записа резултат от 1:57,88 мин. Шампион стана Крищоф Милак от Унгария 1:52.79.
Втори е друг унгарец
- Тамаш Кендереши, с
1:54.36, а трети е италианецът Федерико Бурдисо с 1:55.97 минути.

Тото 2
61 тираж
5 от 35

62 тираж
5 от 35

I теглене: 14, 20, 24, 25, 35
II теглене: 2, 6, 14, 23, 29

I теглене: 6, 9, 25, 29, 35
II теглене: 11, 15, 19, 20, 30

I теглене: 9, 13, 19, 25, 31, 34

I теглене: 2, 9, 14, 22, 32, 34

I теглене: 5, 9, 18, 24, 31, 34

I теглене: 10, 27, 31, 34, 36, 47

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

Позиции: 6, 8, 9
Числа: 2, 8, 2

Зодиак
5, 10, 31, 33, 45
Печеливша зодия: 10

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

Позиции: 2, 4, 9
Числа: 2, 3, 0

Зодиак
12, 29, 30, 33, 36
Печеливша зодия: 6

Страницата подготви Цветан Илиев

32

8.VIII. - 14.VIII.2018 г.

Съюзен живот

Ч

Разрушени спомени

италището в село
Ивански е с дълга традиция. Скоро ще стане на 100 г.
Дълго време то се помещава в красива сграда
с характерна архитектура, която сега обаче
е просто руина. Покривът е паднал, стените се
рушат, а стъкла по прозорците липсват.
Историята й започва
преди 90 години, когато жители на селото започват строежа с доброволен труд. През 1929 г.
тя е завършена и се превръща в център на културния живот в Ивански.
Леля Йорданка е на 76
години, но отлично си

спомня за забавите в читалището.

Български

В преддверието имаше бюфет, а в салона -

Читалища

сцена. И филми прожектираха. А когато имаше
някакво веселие - столовете бяха наредени по
края на стаята. Там седяха майките, за да следят какво вършат дъщерите, разказва жената.
В средата на 70-те
години е построена нова сграда и постепенно
дейностите се изместват в нея.
Старата сграда обаче
продължава да се ползва. Преди 30 години
пък покривът е напълно сменен. И това според местните довежда

Äà å åäðî æèòîòî, äà ñà ïúëíè õàìáàðèòå
За втора поредна година в новозагорското село Новоселец се състоя автентичен ритуал по зажънване, с който се постави началото на
жътвената кампания по прибирането
на зърнените култури. Празничният
ден започна на площада на селото,
където се събраха жителите и гостите на Новоселец. С песен на уста те
се отправиха към местността Долен
юрт, където се състоя възстановката
на позабравения колоритен обичай.
Организатори на събитието са фирма
"САНДИ 87" ЕООД, НЧ "Пробуда 1928" и
кметството на с. Новоселец. Жътвата в
Новозагорско започна на полето с фирма "САНДИ 87" ЕООД с управител Александър Александров и жените при НЧ
"Пробуда - 1928", които със сърп и паламарка пресъздадоха обичая зажънване.
Фирмата обработва 2000 дка в землищата на село Новоселец и село Млекарево.
Гости на събитието бяха народният
представител Галя Захариева, председателят на общинския съвет – Нова Загора, Георги Николов, зам.-кметът на община Нова Загора Светла Стоянова, секретарят на общината Мария Стефанова и „Рапид КБ”.
Преди да започнат работа, жътвари-

те се събраха насред пшеничния масив с молитва за богата реколта, а
отец Стефан от новозагорската църква „Успение Богородично“ отслужи
молебен за здраве и берекет. Нивата
бе поръсена със светена вода, за да
са пълни хамбарите със зърно. Облечени в красиви тракийски носии
жътвари извиха кръшна песен, за да
им е спорен усилният труд, развъртяха сърпове и паламарки и започнаха
да събират натежалите класове. Както повелява традицията, след първите три снопа те спряха, а стопанинът
сложи калпак над тях и започна да на-

В íàøèÿ êëóá

Селото ни е малко – има
едва седемдесетина жители
кореняци, повечето възрастни хора.
Но красивите околности,
спокойната обстановка и
близостта до града са причина тук да се заселят и много
нови семейства. Особено
през лятото живеещите в селото се увеличават двойно. От 3 години
в него е изграден пенсионерски клуб. По инициатива на кметския наместник Михал Атанасов,
със съдействието на община Стара Загора, с помощта
на по-заможните жители и с
труда на група читалищни
членове старото кметство бе
превърнато в чудесно място

за общуване между живеещите в селото.
Тук в приятна обстановка се организират семейни

празници, другарски вечери, рождени дни, посрещат
се гостите на селото.

рича „Една пара давам за здраве, една пара давам за берекет и една пара, за да има много челяд в селото”.
Новоселци се присъединиха към
него, като си пожелаха да е едро житото, да са пълни хамбарите, да има
хляб на трапезата. Своите благопожелания към инициаторите на зажънването поднесоха и гостите.
До самата нива се изви хоро, комбайнът влезе в нивата и същинската
жътва започна.
За възрастни и деца, жители и гости на новозагорското село Новоселец
денят бе един незабравим празник.

От пролетта на 2017 г. читалището провежда веднъж
седмично сбирки, на които
могат да присъстват всички
желаещи. Събират се до петнадесетина души, повечето
жени. Споделят се готварски рецепти, новини, разказват се интересни спомени, анекдоти, говори се за
плетки, за градинарство, за
цветя и, разбира се, за внучетата. Масата не остава празна – има кафе, чай, домашни сладки и баници. Всяка
сбирка има своя тема, обявена в месечна програма.
В рамките на 15-20 минути
отбелязваме годишнини на
важни исторически събития, запознаваме се с интересни личности, четем стихове. Често темата се представя с компютърна презентация, показвана чрез телевизионен приемник.
Особено през зимата,
когато възрастните хора остро чувстват самотата, клубните сбирки
са разтуха и развлечение.
Отбелязахме една година от началото на редовните сбирки на клуба.
Тинка Стойкова – призната майсторка на кексове
и сладки и активен член на
клуба, ни изненада с красива и вкусна торта. Запалихме
и свещичка с цифрата 1. По-

лучи се малък празник.
Надяваме се сбирките в
пенсионерския клуб да станат хубава традиция и да
допринасят за сближаване
на жителите му.
П. Загорова, секретар
на НЧ ”гранит - 1928”,
с. Ново село,
общ. стара Загора

до днешния резултат.
Получиха се течове, започна нещо да се клати и докато мислехме да
изнесем всичко и да вземем някакви мерки, покривът падна, обяснява
председателят на читалище "Просвета" Теменужка Симеонова.
Преди две години
покривът на читалището се отваря за ... небето
и оттогава започва разрухата.
Още преди да се стигне до събарянето на
покрива, от читалището кандидатстват в Ми-
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нистерството на културата с проект за ремонт
на стойност 30 000 лева.
Секретарят на читалището Димитричка
Христова обяснява, че
от ведомството отпуснали само 3000 лева.
За да не се загубят парите, били инвестирани в ремонт на новата
сграда.
Дарител от селото
дал 3000 лева, а читалището успяло да осигури
още толкова от ренти.
Парите обаче не стигат
за голям ремонт, затова
в селото се надяват на
дарителство, за да успеят да вдъхнат живот на
старото читалище.

Ñъáор в с. Голеø

За трета поредна година в с. Голеш, общ. Кайнарджа, област Силистра, се проведе фестивал на
фолклора. В миналото селото е било бедно и съседните села го нарекли Голеш - което значи голи,
бедни хора. В ТКЗС-то всички работели като животновъди, трактористи и полевъди. След разтурването му много семейства започнали да отглеждат
стада кози и овце, а мъжете заминали да работят в
чужбина. За това време всички си подновили къщите, отворили и магазин. В селото има над 1700 жители. Всички са от ромския етнос, но са много трудолюбиви. По министерски проект се откри училище, в което се обучават над 250 ученици от селата
Голеш, Чолаково и Зарник. Те продължават обучението си по-късно в Силистра. НЧ "Родина 1941"
развива огромна дейност.

Събора откри кметът на селото Гюлсем Османов.
Присъстваха 20 групи и много индивидуални изпълнители. Участваха самодейци от селата Айдемир,
Калипетрово, Кайнарджа, Богорово, Ветрен, Войново, Главан, от Силистра и Добричка област. Всички
се представиха много добре и получиха грамота,
поставена в специална папка, и парична награда.
Едно обновено село върви напред. Да им пожелаем успехи!
йорданка ЖЕкова, силистра

Гордостта на Раковсково
През юли в Карлово се чества 181ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Мероприятието се проведе в местността
Беш бунар, на север от града. Присъстваха много колективи - пенсионерски
клубове
от цялата страна. За
един от
тези колективи
искам
да ви разкажа. Те пристигнаха от морето – от село Раковсково, община Несебър. Не ги спря нито дългото разстояние до Карлово, нито дъждовното
време. Представиха се отлично, след
което взеха участие и в честването на
„Вазовите дни“ в Сопот по покана на
общинското ръководство.
Художествен ръководител на състава при клуба на пенсионера „Г. С. Ра-

ковски - 2012” е Димитринка Янева. Въпреки служебните си задължения (кмет
на селото вече трети мандат от листата на БСП) тя намира време и за работа с хората от клуба. Искам да спомена
имената на самодейците от певческата
група – за
тях ще бъде чест да
се видят в
любимия
вестник
„Пенсионери“. Това са: Йовчо Иванов, Върбинка Иванова, Стойка Страшнева, Радка Тодорова, Желязко Димов, Атанаска Кирякова, Койка Радева. Худ. ръководител
- Димитринка Янева. Браво! Задружен
колектив и много сърдечни хора! До
нови срещи! Бъдете здрави!
коста косТов,
с. горни Домлян, общ. карлово
страницата подготви Маргарита лоЗаНова
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МАГИИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!
ИНТЕРЕСНО ЗА НАЧИНАЕЩИ

От стр. 1
Между другото фокусът
(един пръстен се мести от
пръст на пръст) е толкова
професионален, че той го
показва и до ден днешен.
Първата си хипноза направил още в училище. Хипнотизирал учителката по аритметика и тя
повярвала, че той знае
таблицата за умножение. Писала му шестица горката.
Псевдонима Астор го
измислил негов колега,
който ползвал ножчета за бръснене „Астор”.
И това ако не е майтап!
Толкова брадат човек
да е адаш със самобръсначка!
Майтапите цял живот не са го оставяли.
В някаква арабска държава търговец на ножове го придърпал в дюкяна
си. „Ела – казал, - че снощи
синът ми не можа да види
как си режеш главата. Ела
да му го покажеш!” И извадил изпод тезгяха найнаточения си ятаган! Майтап, майтап, обаче при подобна ситуация само голям
магьосник може да отърве
главата!
Шофьорска книжка също си взел на майтап. Когато трябвало да се яви на
изпит пред КАТ, инструкторът казал на катаджията: „Абе той така и така
ще те излъже, я по-добре,
вместо да говори за правилника, да ти направи
няколко фокуса!” И Астор
срещу пет фокуса получил
книжка. Не че другите не
вземали книжки с фокуси,

но едно е да нарежеш вратовръзката на катаджията,
друго е да му бутнеш сто
лева! Има разлика.
Като на майтап започнал да работи и в Меката
на шоубизнеса – Лас Вегас.
Там илюзионистите чакат

с години, за да се доберат
до сцената, а той отишъл в
Америка на екскурзия и само след две седмици публиката го гонела за автографи, а вестниците пишели: „Астор – магьосникът с
най-уникалния стил!”
Питам го – кое му е уникалното?
Отговаря ми, че обича
да си прави майтап с публиката. Това – първо. Второ – не плаши хората въпреки страшния си вид, а
ги весели. И трето – в работата си не прилича на никого от колегите си. Как така
не прилича?! – учудвам се.
– Не прилича ли поне на
учителя си?!
Оказва се, че той няма
учител. Пълен самоук. Задавам му въпрос:

Магическото изкуство има осем основни жанра: фокуси, илюзии, манипулации, комични фокуси, ментълмагика, картомагика и новости. Фокусите се правят с предмети с малък размер –
кутийки, кърпички, обръчи, цилиндри. Ако фокусът се прави с много малки предмети (в кибритена кутийка изчезва монета), това е микромагика. Ако в кутийката изчезне гълъб или кученце, това е фокус. Ако изчезне човек или тигър,
това е илюзия. И в трите случая обаче тайната, секретът, магията е една и съща. Ментълмагиката е магия на мозъка – телепатия, четене на мисли от разстояние, пресмятане по
различни начини и т.н. Манипулацията е ловкост на ръцете. Комичните фокуси се правят
с всички жанрове.

- По колко часа на ден
репетираш?
- Не, аз въобще не репетирам.
- Стига бе! Пак си пра-

виш майтап!
- Не, няма майтап! – усмихва се той.
И обяснява, че репетира мислено – представя си
кога кое и как ще направи. Дори при номера с махането на главата първия
път излязъл без репетиция. Било в Хасково през
осемдесет и първа година.
Две представления продадени. Първият спектакъл е от шест часа, а той
е във втория. Единствената му репетиция била в пет
и половина! Колкото асистентите му да знаят къде
да сложат стола, кой откъде да мине и толкова –
нищо повече!
- Добре де, не стават ли
гафове при това положение?

Усмихва се.
- Стават! Имам дребни гафове, но ги прикривам. Случвало се е почти
да разкрия номера, за да
прикрия гафа,
но публиката
обича тия неща. А аз нали
заради публиката работя!
Разбира се, да
изляза с „Главата” без репетиция си беше чисто нахалство, но аз
съм хазартен
тип. Обичам
тази тръпка –
да знам, че ще
стане и то да
стане!
Разказва случай:
- Един от нашите възрастни магове – Лепас –
ми донася един фокус.
Вика – подарявам ти го,
за теб го направих. Ееей,
викам, много е хубав! От
десет часа е програмата.
До десет без пет сме на
масата с него. Качих се
на сцената и го направих.
Лепас вика – ти си идиот!
Само го видях фокуса, исках да го пипна, да видя
това така ли се движи или
така се движи. Много е
рисковано, защото вероятността от гаф е по-голяма, отколкото при някой, който много репетира, но хазартният хъс
ме води!
Връщаме се към темата
за майтапите. Голям май-

ИНТЕРЕСНО ЗА ОЩЕ ПО-НАЧИНАЕЩИ

Смята се, че магичното изкуство е на пет
хиляди години. Защо на пет хиляди? Защото съществува един египетски папирус от
две хиляди и деветстотната година преди
новата ера, в който е описана случка с един
странстващ маг, който направил фокус пред
фараона. Откъснал главата на една патица,
сложил главата в източния ъгъл на залата,
а тялото – в западния. След известно време
главата и тялото се съединили отново. Тялото отишло при главата. Тогава фараонът
казал: „Дайте му всичко на този човек, но нека не излиза извън двора, за да не видят хората, че има някой по-велик от мене!”

тап е, че не го пускали в
казината на Монте Карло.
Или ако го пуснат да влезе, не му разрешавали да
играе.
- Макар че – казва той
– никога не злоупотребявам с уменията си. Представи си да седнем да играем с тебе и аз да извадя
четири аса! Не ми е проблем да извадя и осем. Но
то е все едно някой боксьор да тръгне да бие децата по улицата!
- И все пак никога ли
не те засърбяват ръцете
да „разкажеш играта” на
някого?
- Само веднъж ме засърбяха, но лекичко. Един

в Мароко се опита да ни
смени пари по неправилен начин. Погледнах го,
потупах го по рамото и му
казах – не, не, тоя номер го
знам преди тебе!
- Последен въпрос: че
си магьосник, магьосник
си, но има ли наистина
магия?
- Ще ти цитирам Мистер Сенко. Той спектаклите си започваше с
думите: „Ще ви покажа
няколко магически експеримента, въпреки че
магии не съществуват.
Всичко е благодарение
на моята ловкост и вашето невнимание!”
Димитър БЕЖАНСКИ

Грандиозен финал на Балетния конкурс във Варна

"Ето какво е да си бил 60 години на сцената - не
съм направил и една крачка, а вие ме аплодирате
толкова много", каза с усмивка проф. Владимир Василиев (на снимката) на публиката в Летния театър
на Варна. Богът на танца, който бе председател на
журито на 28-ия Международен балетен конкурс,

отбеляза 60 години творческа дейност точно в града на най-големия
си триумф. Именно във Варна той
спечели Гран при на първия конкурс
през 1964 г. и до момента е единственият носител на наградата в цялата
история на конкурса. Развълнуван
от супергала концерта, с който беше почетен, Василиев положи огромния букет на сцената и съобщи, че
той е за младите таланти - победителите в балетната надпревара.
Най-новите носители на медали
заедно с любими звезди - лауреати
от минали конкурси и нови хореографи, бяха събрани на една сцена
от организаторите - Фондация Международен балетен конкурс Варна.
Зрителите, препълнили до последното място Летния театър, остана-

най-малкият балетист антонио казалинхо от португалия

ха поразени от магнетичната "Елегия" по музика на Рахманинов и
хореография на проф. Владимир
Василиев.
Артист с многостранни таланти от танц и поезия до изобразително
изкуство, той показа и класата си на
балетмайстор. Специален акцент в
гала концерта "Среща на поколенията" бе световната премиера на
хореографа Раду Поклитару "ЗимаПролет-Лято-Есен". Философският
танц, изпъстрен с оригинални метафори, беше изпълнен от Олена
Солтикова и Артьом Шошин - артисти от трупата на Поклитару. Лауреатите на 28-ия Международен балетен конкурс изпълниха избрани
класически и съвременни танци с
енергия и апломб.
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Aлбeнa Byлeвa бecнee
Албeна Byлeва e бяcна и нe
мoжe да тъpпи cвoeвoлията на
влаcтта! Cкандалната жypналиcтка e извecтна c любoвта cи към
живoтнитe. Дoказа я c гнeвни изблици в coциалната мpeжа.
Бившата бpадъpка e извън
кoжата cи заpади eвтаназията
на живoтни, кoятo ce извъpшва
пo бългаpcкитe ceла. Tя заcтава
твъpдo пpoтив пoдoбнo нeщo,
cчитайки гo за yдаp пo цялата
ни cтpана.
„Ималo e eднo-двe бoлни живoтни, кoитo мoгат да ce изoлиpат.
Oтдeлнo cамата бoлecт нe била
oпаcна за xopа и живoтни! Лишават наpoда oт пoминъка – yнищoжават ни! Toва e тoталeн гeнoцид!
И така нямамe ни ceлo, ни ceлcкo

cтoпанcтвo, ни
зeмeдeлиe –
ceга напpавo
ни yбиxа!!! Πo
гpадoвeтe взимат имoти и жилища, пo ceлата
им oтнeмат дoбитъка! Toва e!“
– изpигна Албeна Byлeва във
фeйcбyк.
Tя нe тъpпи и
xopата, кoитo нe cа cъпpичаcтни c
тoзи пpoблeм. Hа eдин oт кoмeнтаpитe пoд cтатycа cи e oтгoвopила пoдoбаващo.
„Kаквo oффф?! Πланeта ли
ти cпpяxа, биpата ли ти cвъpши?! Kак вce пoпадат във фpeнд

лиcтитe ми такива…! Cлoжнo e
да ce cпаcи тази дъpжава и тoзи наpoд, катo има такива….
Πpeдатeлитe и cтpаxливцитe на
вoйна cа ги pазcтpeлвали – и c
пpавo!“ – бecнee жypналиcтката
из мpeжата.

Aнтoния Пeтpoвa: Ивaйлo cи нaмepи мaйcтopa

Aнтoния Πeтpoвa e
мнoгo щacтливa c нoвия
cи cъпpyг! Наскоро тя
ce oмъжи зa втopи път.
Heйният избpaниĸ ce
ĸaзвa Ивaйлo Бaтинĸoв,
ĸoйтo имa paзpaбoтeн
мeдицинcĸи бизнec и в
минaлoтo e бил диpeĸтop
нa бoлницa.
Cвaтбaтa им ce cъcтoя
в Гъpция, ĸъдeтo бяxa
пoĸaнeни вcичĸитe им
poднини и пpиятeли.
Toвa e пъpви бpaĸ зa Ивo и втopи зa нея.
Бaтинĸoв ce oжeни нa 39-гoдишнa възpacт.
Дocкоро тoй e бил зaĸлeт epгeн.
Aнтoния Πeтpoвa oбaчe cмятa, чe тoзи epгeнлъĸ

мy e пoмoгнaл дa cpeщнe пoдxoдящaтa жeнa.
Tя oпpeдeля cвoя пъpви
бpaĸ ĸaтo гpeшĸa.
„Bce пo-чecтo нeгoви
пpиятeли peaгиpaт cъс:
„Eй, нaй-нaĸpaя cи нaмepи
мaйcтopa”. И нacĸopo тoй
ми ĸaзa c ycмивĸa: „Знaeш
ли, чe вeчe ĸaтo ce зaпoзнaвaм c няĸoгo, тpябвa
пpocтo дa ĸaжa: Πpиятнo
ми e, мaйcтop!” Kaтo ce
зaмиcля, вcъщнocт чoвeĸ
имa мнoгo пpeтeнции тoгaвa, ĸoгaтo ocъзнae
coбcтвeнитe cи ĸaчecтвa. Зapaди тoвa тъpceнeтo
нa пoдxoдящия чoвeĸ мoжe дa пpoдължи дългo
вpeмe.
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Димитъp
Бepбaтoв пишe
книгa пpeз нoщтa
Димитър Бербатов е много въодyшевен, че
мечтата мy ще стане факт!
20 години той игра фyтбол на професионално
ниво. Сега обаче дойде моментът, в който ще може да направи
своята мечта
извън любимия си спорт.
Mитко пише
автобиографична книга,
която ще пресъздаде отново цялата кариера и живота мy дотyк.
„Ето
ме!
Πочти 2 часа
след полyнощ
и след цял ден забавления с децата сега всички спят и мога да проверя докъде сме стигнали с книгата! А истината е, че не е лесно да пишеш книга! Tрябва да си спомниш толкова много неща, дати, събития, xора, мачове и т.н… Hо
се полyчава страxотно и нямам търпение да я
прочетете!“ – написа бившият национал в социалната мрежа.
Tой в момента няма отбор и затова може да се
съсредоточи изцяло върxy книгата. B нея се очаква да разкрие любопитни моменти от живота
си във и извън фyтбола.
Разбира се, с най-голямо нетърпение се очакват пасажите, посветени на престоя мy в Mанчестър Юнайтед. Mнозина от години искат да разберат какво толкова се е слyчило междy него и
сър Алекс Фъргюсън, че да полyчи такова yнижение на финала на Шампионската лига през 2011
г. Tогава шотландецът дори не го включи в грyпата за мача с Барселона.

Maйĸaтa нa Hиĸи Илиeв: Ивo Taнeв изля мъкaтa cи
Caня cъcипвa
cинa ми!
Hики Илиев се раздели със Саня Борисова, но тя продължава да
присъства в живота мy!
Актьорът преди няколко месеца скъса

като съсипан, разкрива
собствената мy майка.
„Tой много я обича и никога няма да я превъзмогне, докато се върти
около него. Щом не иска

Наскоро тв водещият преживя трагедия, която го разтърси.
Един от най-близките мy приятели се спомина на пътя заради инцидент.
Myзикантът Hиколай Hиколов
– Hико почина едва на 27-годишна възраст. Tова се слyчи на пътя за Рyсе.
„Пътyвали са с личния мy автомобил, но не Hико е шофирал,
както се написа в някои медии.
Зад волана е бил новият барабанист на грyпата мy Πавел, с когото
работят отскоро. Hе го познавам,
само съм чyвал за него. Mоже би
защото е познавал по-добре пътя

ли, не можем и досега да разберем причината. Tака поне допyскаме с бащата на Hико. И това се
слyчва… Явно е трябвало да ста-

не… това е пътят… съсипан съм“,
споделя Иво Tанев.
Той все още скърби за мyзиканта. Двамата са били много големи
приятели въпреки възрастовата
си разлика.
„Tой е изключително, невероятно талантливо момче. Hе можеш да си представиш за какъв
човек говоря. Tолкова честен и
светъл човек. Hико винаги е бил
изключително внимателен и съвестен шофьор. Kараше много
разyмно. Hикога не е бързал на
пътя. Hо защо е дал дрyг да шофира, не мога да разбера…“, допълва Иво.

Зависим ли е Cтaнимиp Гъмoв от алкохола
личните си отношения
с красавицата, но двамата продължават да
се виждат непрестанно. Πричината е, че имат
много общи филми, които няма как да бъдат
заличени. Наскоро те са
били в Рим, за да представят xитовия си проект „Hокаyт, или всичко,
което тя написа“. Режисьор на филма е Hики, а
Саня играе главна женска роля.
Очевидно обаче това постоянно виждане
с бившата мy влияе зле
на Илиев. Tой е отслабнал много и изглеждал

да са заедно, най-добре
да се маxне от живота
мy. Станал е кожа и кости заради нейните драми“ – вайка се д-р Mирослава Kадyрина.
Майка мy има голямо
влияние в неговия живот. Hавремето с нейната финансова помощ
той yспя да пробие в киното. Затова, ако дерматоложката каже на сина си да не включва Саня повече в проектите
си, той най-вероятно ще
го направи. Очаква се
именно това да се слyчи скоро, което ще е голям yдар за актрисата.

Cтанимиp Гъмов
има пpоблeм c пиeнeто, yбeдeни cа мнозина! За алкоxолната му завиcимоcт ce

заговоpи
за пъpви
път пpeди 3 години, когато той
yчаcтва
във „BИΠ
Б p а дъp“. Kъм
д н e ш на дата
пpомяна
в cъcтояниeто
мy нe изглeжда да има.
Имeнно за това говоpи и фактът, чe колeгите му имат пpоблeм,
когато е пил. Πpeди го-

дина Гъмича бe yволнeн от Kyклeния тeатъp, тъй като xодeшe
на pабота маxмypлия
и доpи пиян, коeто
cъздавашe напpeжeниe в eкипа от актьоpи.
От cъвceм cкоpо
Cтанимиp Гъмов отново e на pабота пpи
кyкловодитe, като явно e намepил cили да
ce покаe пpeд тяx и да
поиcка втоpи шанc.
Hадeждитe cа, чe този път няма да cи позволи да пиe пpeди pабота.

„Tой e добъp човeк,
но e cилно завиcим от
алкоxола. Kогато нe
пиe, e чyдecно да ce
pаботи c нeго, но това ce cлyчва cpавнитeлно pядко”, казват
нeгови колeги.
Bce пак нe e cигypно, чe вeчe xоди тpeзвeн на pабота, защото
пристига c такcи, а нe
cъc cобcтвeния cи автомобил. Πpичината
можe да e вcякаква,
като нe e изключeно
да ce e почepил cтабилно и затова да нe
иcка да шофиpа.

Страницата подготви Соня Вълкова
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"Пухтящият Били" стана на 117 години

С

ъвременните домакинства трудно
могат да си представят всекидневното
почистване без помощта на добрата прахосмукачка. Изобретателят й Хюбърт Бут е роден на 4 юли през 1871 г.
в град Глостър, Англия.
Когато е на 18 години,
започва да учи в Централния технически ко-

леж в Лондон, където
се занимава с инженерство и машиностроене.
Създаването на прахосмукачката става случайно - докато Бут е на
демонстрация на машина за почистване
на железопътни вагони. Тя "духала" с въздух
под налягане килими.
Изобретението не било ефективно, защото

Овче самоубийство
Петстотин овце участваха в "масово самоубийство"
в Турция,
след като една от
тях
скочи в пропаст, а останалите я
последваха, доказвайки защо изразът "като стадо
овце" е добил такъв алегоричен смисъл. Турска
телевизия показа кадри

от скалистата местност в
окръг Ван, Източна Тур-

ция, където лежат стотиците загинали животни. След като една от овцете се хвърлила в про-

машината само вдигала мръсотията във въздуха. Младият Бут обаче се сетил и попитал
организаторите на демонстрацията защо не
направят машината да
всмуква, а не да издухва. Някои инженери му
отговорили, че тази система е вече изпробвана
и е невъзможна за изпълнение. През 1901 г.
Хюбърт не се отказва, а
създава машина, която
променя света. Ражда
се гениалната му идея
за прахосмукачката,
изобретение, което покъсно той патентова и
нарича "Пухтящият Били". Бут създава и ком-

пастта, висока около 20
метра, всички останали
я последвали.
Овцете, собственост
на жителите на местно село, били изведени
на паша. Когато овчарите
им съобщили
новината, стопаните на животните били шокирани да
научат, че са загубили
целия си добитък.

пания, която предлага
уреда на пазара. Първата прахосмукачка струвала около 350 британски лири и се задвижвала от бензинов, а покъсно и от електрически мотор. "Пухтящият
Били" бил обслужван от
екип работници в бели
облекла.
Прахосмукачката била с огромни размери. Заради това тя била превозвана с каруца,
която паркирали пред
къщата, където трябвало да се чисти. Оттам
пускали през прозореца маркуч, дълъг близо 30 метра. Бут решава, че новата му компа-

ния има нужда от реклама. Предлага на собственика на ресторант
да му изчисти безплатно салона и той се съгласява. Новината за изобретението бързо стига и до кралския дворец.
През 1902 г. Бут е поканен да изчисти килим в
Уестминстърското абатство при подготовката
на сватбата на Едуард
VII и кралица Александра. Резултатът бил впечатляващ, а една прахосмукачка е инсталирана
в Бъкингамския дворец,
друга в замъка Уиндзор.
В началото на века само за 10 години са измислени подобни уре-

ди за почистване. Двама
американци представят
вариации на прахосмукачката.
Хюбърт Сесил Бут
прекарва следващите близо две десетилетия във водене на дела. Бут все пак продължава да променя и развива прахосмукачката си през годините.
Макар да губи битката
срещу компанията "Хувър", тя се преориентира към индустриалния
пазар, като започва да
произвежда все по-големи модели за фабрики и складове. Откривателят умира на 84 години в Англия през 1955 г.

Àãресията образóва нови нервни клетки
Н е вробиолози от
Русия
и САЩ
експериментално потвърдиха влиянието
на агресията за
образуване на нови нервни клетки
в мозъците на мишки. Учените изследвали промените в мозъците на
агресивни мишки, които нападали
свои посестрими и побеждавали в

тези битки. След победите тези гризачи ставали още поагресивни и им се
появявали нови неврони. Освен това в
случай че продължи борбата между
тях, се наблюдавали изменения в активността на нервните клетки. Било
преценено влиянието, което нивото на агресия има
върху поведението. Интересното е,
че у доминиращите животни същевременно нараствало нивото на тревожност.

Ñïîð çà êðîêîäèëè Ìалка зелена ръка
Два австралийски района спорят за това чии
крокодили са по-големи.
"Хората в Кеърнс пощуряха по пълнолуние заради твърденията на учени от Северен Куинсланд,
че техните крокодили може да са по-големи от тези в Северната територия", пише местен вестник. Ден по-рано друга
медия съобщава, че крокодилите в Северен Куинсланд "може да са по-големи от братовчедите си
в Северната територия,
но едва ли някога ще ги

открием". И двете медии са собственост на
Рупърт Мърдок.
Крокодилите са защитени животни в
Австралия. Най-големите от тях, които са
по-дълги от 5 метра,
имат "свещен" статут.
Убийството на някое
от най-дългите влечуги се наказва с максимална глоба от 28 383 австралийски долара. Найголемият крокодил, живеещ в плен, е Касиус
Клей. Той е дълъг 5,48 метра, тежи 968 килограма

и живее в зоологическа
градина в Куинсланд. Крокодилът обаче е "роден и
отгледан" в река Финис в
Северната територия, където е и уловен през 1984
г. Северната територия е

известна с това, че има наймного от найдългите крокодили в Австралия. През 1971
г. заради намаляващия им
брой властите
наложили забрана за лова
им. Популацията на крокодилите се увеличила и
сега те са 100 000. Поява
на 7-метров крокодил в
Северен Куинсланд наложило затваряне на плажове миналия ноември.

óдиви археолози

група археолози, провеждащи разкопки
близо до унгарското селце Нярлеринц, били
удивени от находката, която намерили. изследвайки средновековно гробище с повече
от 500 могили, те се натъкнали на малка зелена ръка с монета в дланта й. Учените предположили, че е принадлежала на малко детенце, но по непонятни причини неразложена и
позеленяла от времето.
Медната монета в дланта навела изследователите на мисълта, че металът се бил окислил

Çаãадъ÷ният парк
В ужасяващия парк,
който е приблизително
на
67 км северно от Рим,
в малкия
град Бомарцо,
обитават каменни
чудовища. На
това място има около
тридесет скулптури, които са на повече от 400 години. Паркът получава официалното си име - "Све-

щената гора," а най-популярното му име е "Градината на
чудовищата."
Паркът е
построен
в средата
на XV век
- през
1552 година по
идея на
принц Пиер Франческо Орсини.
Въпреки че точните причини за построяването на парка са неизвестни,
се смята, че скулптурите е тряб-

вало да изразяват дълбоки чувства като завръщането у дома
след края на войната.
Паркът е напълно изоставен
след смъртта на Франческо през
1580 година и забравен от всички
до 1938 г., когато един известен
художник се натъкнал на него.
Това е великият Салвадор Дали.
Дали е толкова вдъхновен от
откритата си находка, че обръща специално внимание на мотивите в парка и ги пренася на
своите платна. Например "Изкушението на Свети Антоний". Градината на чудовищата изглежда
наистина страшна, особено когато скулптурите са скрити дълбоко в гората.

и съхранил от пълно разложение крайника,
като му придал и зеленикав оттенък. известно е, че в средновековна Унгария некръстените починали новородени били полагани в
глинени ковчежета, където нерядко слагали
малка монета, за да се „плати” входът за задгробния живот.
Експертите предполагат също, че през XII –
XVI век в Европа съществувало поверие, че
ръката на мъртвеца притежава могъща сила
да пази от нещастия дома и даже цялото село. Затова такива артефакти били съхранявани в гробищата, но били използвани в много
редки случаи.
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Дете талант печели международни конкурси Ðèìñêàòà бàнÿ в Äîбðè÷

София Иванова – младият музикален талант от Варна, наско-

ро спечели деветото издание
на международния конкурс “Le
Stelle di Garda" в Гардесано, Италия. На фестивала на Ботуша са
участвали повече от 200 души
от Европа, но единственият Гран
при пристигна във Варна.
Публиката във Варна чу изпълнение на София в “Опасен
чар - с песните на Тодор Колев",
където пя в дует с Филип Аврамов - Фицата.
Досега 9-годишната София
Иванова е участвала в десетина
международни фестивали и винаги се е връщала с първи места.
Възпитаничката на Националното училище по изкуства „Добри

Христов“ във Варна споделя, че
непрекъснато пее, без значение
какво прави, или свири на пиано
и флейта. Започва още от много малка заниманията с музика
и всички нейни преподаватели
твърдят, че е талант.
Всичко започва на шега, записали я в детски вокален състав,
след това тя се научава да свири и по-късно изучава музика в
Националното музикално училище. От година и половина неин
учител в операта е Арсений Арсов, който започва заниманията,
когато тя няма навършени още 7
години, тъй като имала потенциал и развито дишане.

ïîñðåùà òóðèñòè

Археологическият обект „Римска баня“ в Добрич е почистен и готов за посетители, съобщиха от общината. Години наред ценният паметник
на културата, който е част от древната история на
Добруджа, бе занемарен и неподдържан.
Въз основа на откритите при разкопките монети се смята, че банята е била ползвана през
втората половина на ІІІ век и първата на ІV век.
По това време Добруджа е част от Римската им-

Дарение от Америка за гимназията в Лом
Преди една година гимназията в Лом научи, че ще
получи 1 милион долара от
наследството на неин бивш възпитаник, българският емигрант в Съединените
щати д-р Андрей Георгиев.
Парите по желание на дарителя трябва да се раздадат за стипендии на студенти, завършили гимназията.
Изненадата дошла наскоро,
когато по сметката на училището след дълго чакане
били преведени не 1, а над
2 милиона долара. От една година Мартин е един от
одобрените да получат стипендията, за да се издържа,

докато учи
висше. Но
парите се
забавили и
той е трябвало да работи, за да
се издържа. Сега се
прибира, за
да попълни
последните
документи
и да получи стипендията от
800 долара, която се дава за
година обучение в български университет. Още миналата година гимназията
подготвила условия, които

да покрие всеки един кандидат за стипендията, и десет завършили ученици вече са одобрени. Макар тази стипендия да не покрива 100% разходите, все пак

Джубокс за поезия С

си е доста сериозна помощ. Сумата
за чужбина е 6000
долара. Идеята на
тази стипендия е
да стимулира учещи и напредващи
студенти, обяснява Теодор Йончев,
директор на професионалната гимназия „Найден Геров” в Лом.
Юли, който продължил
образованието си в Англия
със заем, сега очаква стипендията с нетърпение, за
да си плаща семестриалните такси.

лед София, Париж, Виена
и Варшава описват бохемските заведения и на Бургас. Известната българска журналистка Мариана Първанова
имаше наскоро бургаска премиера на книгата си "Бохемските
кафенета на соца" (изд. "Гутенберг").
Идеята за написването идва от
понятието "литературните кафенета" на Европа,
като в Централна
и Западна Европа
тези места, които
са били културни
средища, са запазени и до днес в първоначалния
си вид.
Впускайки се по следите на
софийските кафенета, авторката оформя хронологична рамка,
обхващаща периода от 1944 до

перия - провинция Скития. Римската баня в Добрич има шест помещения, всяко от тях със специфични функции – съблекалня, басейни за студени, умерени на температура и горещи процедури, горивна камера.
Размерите на цялата късноримска баня са около 23 на 11 метра. Строена е по всички закони
на римската архитектура - имала е пещ, гореща
част, басейн за хладка вода и съблекалня. Запазената мраморна облицовка напомня за грандиозна и изискана постройка.
Римската баня е паметник на културата и е неразделна част от историята на Добруджа, посочват от местната управа.
От местната структура на Движение „Възраждане“ съобщиха, че почистването е извършено
по техен сигнал.

1989 г. и установява, че софийските кафенета са били около 40 на
брой. Приносът на книгата към
нашата история са събраните в
нея интервюта с български творци, които са
живели и творили по време

Бохемските
кафенета
на соца

В Бургас пристигна джубоксът за поезия на
Ондржей Кобза. Самият автор на арт инсталацията я нарича "Поезиомат". Устройството ще остане в града до средата на септември. То е разположено в КЦ "Морско казино", на терасата пред
зала "Петя Дубарова". Поезиоматът е предоставен от Чешкия културен институт в София. Той
е джубокс за слушане на поезия.
"Вярвам, че да чуваш истинския глас на поета,
е едно от най-красивите и вдъхновяващи преживявания, които градът може да предложи",
казва авторът. Поезиоматът обичайно съдържа 20 стихотворения. Репертоарът му отразява
съвременната ситуация в дадения град, страна
или съвременността като цяло.
Звуковата инсталация се основава на принципите на устройствата мегафон и грамофон. Съоръжението е изработено от стомана. Състои се
от три части, които се сглобяват, след като то е
инсталирано на определено място. Устройството има бутонна система за управление, която
позволява на всеки лесно да избере любимите
си стихотворения. Това е и основната функция
на поезиомата: Избери стихотворение, натисни
копчето, изслушай записа.

на социализма.
Сред тях са Кирил Маричков,
Ириней Константинов, Любен Зидаров, Крум
Дамянов, Валентин Старчев, Бог-

дана Карадочева, Емил Попов, Дамян Обрешков и още много други, които си спомнят кои са били любимите места за творчески
срещи. Интервютата и изследванията са придружени с богат снимков материал.
Книгата "Бохемските кафенета на соца" беше представена
в култовото заведение "8 mamas"
в Бургас. Там се
събраха настоящи бохеми и
всички, които
могат да разкажат спомени. Сред
тях бяха композиторът Стефан Диомов и адвокатът
Иво Баев, син на художника Георги Баев.

Ñемеéство ùъркели с рекорден броé малки
Димитровградското село Великан е дом
на семейство щъркели, които тази
година поставиха рекорд
с броя на
своите малки – цели
седем, информират
от Българското дружество за защита
на птиците. Това
е рекорден за страната брой щъркелчета, излюпени в гнездо
от една двойка, посоч-

ват те. Информацията за
уникалното

семейство щъркели дойде от местни хора в селото, кои-

то всяка година информират дружеството за
защита на птиците за
най-известните пернати обитатели на с. Великан. По техни данни
тази пролет женската
закъсняла със завръщането си с две седмици и двойката замътила
по-късно от обикновено. По време на мътенето друг мъжки навлязъл в територията им и
се опитал да превземе гнездото, но семейството успяло да прогони натрапника. По вре-

ме на битката женската
оставила яйцата за около час, което е критично в този период. Въпреки това малките се
излюпили и изумили селото с броя си.
В село Великан Йовчо Делчев и Александър Александров са хората, които продължават да наблюдават многодетното щъркелово
семейство. Те поставят
и изкуствени платформи за привличане на
други семейства щъркели в селото.

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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ПОклОн Пред класика!

×åðâåíèòå åñêàäðîíè
В утрото на светла ера, с факела на нова вера
идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел,
а над тях кат хищни птици, кат настръхнали
орлици
спускат се и разпиляват гръм шрапнел подир
шрапнел.
Кон изправя се, изцвили и отронил сетни сили,
грохне мъртъв на земята някой воин поразен.
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.
И развели буйни гриви над пожънатите ниви,
като вихър отминават ескадрон след ескадрон.
Под копитата извива прах на облачета сиви
и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт.
Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити
и вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд;
сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна кратка схватка, и наново ескадроните летят...
Ах, летете ескадрони! В устрема ви милиони
погледи са приковани със надежда и любов.
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда
на световната неправда, на сподавения стон
и човекът да намери зад открехнатите двери
мъртви старите химери на бездушния закон.
Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи,
вий - развихрени предтечи на безоблачните дни!
С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
на възбунените роби, на червените вълни!
И когато сетний камък на обгърнатия в пламък
и разруха древен замък се отрони в пепелта,
вий слезнете от конете и земята целунете възцарете вечна обич, вечна правда над света.
христо сМирНЕНски

„Íåâåñòèí ìîñò”

Легенда толкова красива
навярно здравина му дава
снага над Струма да извива

и двата бряга да сплотява!
Строиха тримата дюлгери,
калени по градежи стари...

Реката силата си впери,
та нощем им труда събаря!
Там сянката на хубавица
невяста тяхна съградиха!
Политна мостът като птица
и майсторите му надвиха!
„Невестин мост” снага извива –
със буйните води се бори...
Туристи, гости тук преливат –
с творбата българска „говорят”!
Невестино до МОСТ заспива –
с ЛЕГЕНДА утрото го буди...
Край Кадин мост очи умива –
повежда той деня му трудов.
Проблясва небосводът в пламък красавица край моста горе!
Столетия творба от камък
за ваяност с ръце говори!
стоян Михайлов, Търговище

Ìîëèòâà
Днеска, Господи, ще се помоля
и преди да свършат земните ми дни,
светлина от огъня божествен ще измоля,
дето в детството ми подари.
Ровя се в огнището студено,
може би искра от него да остава.
Лек да търся за сърцето наранено,
въглен жив под тлееща жарава.
Превърни ме, Боже, в птица,
да не бъде със пречупени крила.
Сили дай ми от крилата на орлица,
слязла от средногорските била.
Вятърът вечерен да ме гали,
славей да оглася близката гора.
Залезът пожари над дъбравите да пали.
Слънчева да срещам селската зора.
В заливите на реката да се къпя
както някога във детските ми дни!
Прага на дома си роден да пристъпя!
Боже мили, тези мигове ми подари!
георги ЖУлЕв

Äúãà
Дъгата се навежда
да си вземе
изгрялото след
дъждовете слънце,
изпуснала го – кърпичка
сред хрема,
или цял сноп от житените кръстци.
Настанала всемирна тишина е.
Небето гледа как земята ражда,
изкъпана в потоци, светлина е –
от птичи поглед сякаш пò е важна.
Поглежда тя през лявото си рамо
да види нейде мечка да се жени,
да види някой, че запъжда камък,
да я прескочи неуспял без време.
Първолета МаДЖарска, Перник

Житието на баща ми
Детски години

Удари училищната
камбана. Там бях с татко и брат ми.
Дойде ред и на мен:
Георги Стоянов Милев,
роден през 1892 г. в село Долен чифлик, сега
Хисарлъка. Така ли е?...
Мълчим. Даскалът ме
огледа и каза:
- За Георги ще дадете 11 гроша.
- Защо толкова?
- Аз определям цената, а не вие.
Разсърди се батко,
отиде при него и се
накачиха. Тогава татко викна брат ми и му
рече:
- Приберете се вкъщи. Дотук беше ученето на Георги.
Станах пастирче.
Дойде пролетта. Татко
викна другия ми брат –
Иван, и му каза:
- Иване, в Неврокоп
дюлгерският сезон се
отвори.
Отидохме пеша в Неврокоп. Настаниха ни
да спим в хан. Почнахме работа.
Един ден в града

(Записал илия милев от гърмен)
слезе Яне Сандански с
четата. Отидохме веднага там. Сандански се
качи при бея на един
балкон, здрависаха се
и войводата започна
да говори, че са станали промени в Османската империя и за нас
настъпва мир и свобода. През пролетта на
1910 г., както си градяхме къща, сутринта дойдоха двама турски офицери и ме закараха наборник в Солун.
Настаниха ме да спя
с турче от Анадола. От
там бягството беше невъзможно. В неделя помолихме началниците
да ни пуснат да отидем
на църква. Нахокаха ни.
След вечерята тайно излязохме през казармената порта. Бяхме четирима българи – аз, двамата от Долно Броди и
ляльовецът. Хванахме
кривите улици на Солун. Тогава по сокаците
имаше мижави фенери
и никой не ни забеляза.
Стигнахме в Долно
Броди. Радостта на родителите на другари-

те ни бе голяма. Нас ни
настаниха в къщата на
Дърводелчето. Ядохме
като разпрани и ни налегна дрямка. Майката
на момчето каза, че за
Неврокоп има два пътя. До селото е Черна
гора. Там е връх Бакър
тепе. Погледнахме се и
потеглихме. Минахме
през селата Гайтаниново, Ляски, Садово, Копривлен и тогава приятелят ми си отиде в Лялево, а аз хванах към моето село.
Влязох в Марчевския
орман и по него до ливадите в полунощ стигнах до дома. Взех малки
камъчета и ги хвърлих
по стъклата. Изведнъж
някой отвори прозореца и па-па-па с кармъта (ловджийска пушка),
за малко да ме утрепе.
Благодарение, че бях в
тъмното, и не ме улучи. Бреее, ами сега? Да
изминеш толкова път,
да ти се къса сърцето
от щастие, че си дошъл
вкъщи, а баща ти да те
утрепе като напъдено
куче! Свих се в стена-

та, а отгоре, над мен –
пълна тишина. Мечка
страх – мен не страх,
станах прав и пак хвърлих камъчета по прозореца. Тогава майка каза: „Стояне, слез долу и
виж какво става, може
да си ранил човек и тогава ще те отвлекат при
жандарите…”
В това време тате викна:
- Ей, кой си бе? Защо хвърляш камъни по
прозореца?
- Аз съм, тате, син ти
Георги!
- Оплескал си я работата, ама ще търсим колая да я оправяме. Махни тези арнаутски дрехи. Запалете ги в огъня,
да няма следа от тях, и
всички да лягат!
Захващам в село и ето
го кмета с двама турски
конници у нас. Викат баща ми и му казват: „Дядо
Стояне, синът ти Георги
е избягал от казармата в
Солун. Ако е тука, нека
се предаде и тия конници отново ще го върнат
в казармата. Ако не се
предаде, прошка няма!

георги милев
Знаеш, че бягството се
наказва със смърт. Помислете си добре!”
Тогава татко яката
се захвана да оправя
моята работа. Каналджията се казваше Стоян и се съгласи да ме
преведе през границата срещу една голяма
жълтица.

Вървим, седнем да
починем и пак тръгваме. Бай Стоян, куцайки, каза: „Вървете подир мене в обратната
на тях посока. Ей отдолу има чарк и чаркаджиите ще ни помогнат.”
Така и стана.
Следва
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малки обяви
0885/826152 - кооперация търси охранители (портиери), София, кв.
"Иван Вазов"
0988/722370 – отговорна, честна пенсионерка (мъж) за пазар и
др. 3 пъти седмично –
2,50/час; търси мъж пенсионер за взаимна помощ; заменя/подарява
цветя и билки
0886/010504,
058/603603 – продава
лек автомобил фолксваген голф – петица, бензин, на 25 хил. км, с нови резервни гуми
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор. Поправя мебели, дограма и др. Продава уникална дърводелска фреза, абрихт и
др. аксесоари за мерцедес купе 114-115, стъкло за предна лява врата, предна решетка
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, пишеща машина, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – ренде, абрихт
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси
жена да го гледа като
личен асистент
0896/321902 – продава фиат 125 р на ценители от първи собственик, бананов цвят, гаражен, 25 г., на 143 хил. км.
Теглич и части
0897/488261 – продава минимашина за чупене на бадеми, лешници, орехи
0888/316965 – квалифициран козметик
извършва масаж и педикюр по домовете
0899/232335 – продава ТВ LED 48, марка „Телефункен”, чисто
нов, в кашон, неразопакован, модел 48 FB 4000.
Цена 500 лв.
0899/372580,
094/623855 – продава
шахматни и табла игри, речници, географски карти, хранителни
технологии, медицински ветеринарни справочници

0888/245413 – продава 4 табуретки по 10
лв./бр., нова ръчна месомелачка – 32 лв., нов
газов котлон – 55 лв.,
червен китеник единичен – 80 лв., грамофонни
плочи х 5 лв./бр., аплици
по 12 лв., стенен часовник руски – 20 лв.
0878/387993 – продава изгодно: две нови унгарски сгъваеми
къмпинг легла; изгодно малко употребявана
немска пишеща машина
„Ерика”; изгодно запазени четири- и трикрилни
гардероби с надстройка, махагон; запазена
чешка палатка 18,5 кв.
м, висока, стабилна, с 2
спални помещения, гардеробно, хол; запазено
немско пиано отпреди
1939 г.
0896/722938 – „Панчатантра” – древноиндийска книга. След Библията – най-разпространена в света, 200 превода на 60 езика, от IV
век досега, учебник с наставление с мъдрости за
управляващи – 200 лв.
0877/882177 – терморегулатори за вертикален бойлер – нови, по
5 лв.; термоограничители за бойлер – нови, по
2 лв.; ампермер чешки
от 5 до 100 ампера ток;
мъжко сако европейско,
модерно, от естествена
кожа – употребявано,
много запазено – 50 лв.
Проводник електрически, но е 6 кв. мм, единичен, едножичен – 180 м
– 200 лв., удължител гумиран, с двоен контакт
и щепсел 3 х 2,5 кв. мм,
18 метра – 40 лв. Електрическо апартаментно
табло ново, фабрично, с
9 автоматични предпазители – 60 лв.; енциклопедия „От А до Я” – обемисто произведена, 970
стр. – 50 лв.; философски
речник – обемист, 500
стр. – 50 лв.
0897/507266 – продава ВИТО 7+1, бензин
и газ, отлично състояние, платени такси!
0888/245413 – продава крачна шевна машина „Панония” – 120
лв., 2 родопски одеяла – нови, по 60 лв./бр.,
нов червен китеник –
120 лв., ел. печка за баня – 28 лв.

Възпоминание
На 10 август 2018 г.
се навършват
6 скръбни месеца
без непрежалимата ни
майка, баба, сестра и свекърва

Донка Дечева Денева

Родена на 23.1.1928 г.
в с. Русаля, Великотърновско.
С пословичното си трудолюбие, всеотдайност, принципност и честност животът й бе и ще бъде пример
за подражание. Времето е безсилно да заличи
мъчителната болка в сърцата и душите ни.
Единствено прекрасните спомени за майчината
ти грижовност и за миговете, прекарани с теб,
запълват душите ни.
С дълбока благодарност се прекланяме пред
светлата ти памет за живота ти, който до последен дъх отдаде за нас! Почивай в мир! Страшно
ни липсваш! Обичаме те!
От синове Красимир и Румен
и сестра Русанка
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0889/378252 – продава апарат за точкова
заварка – 130 лв., български хартиени левове от 1974 г., часовникарска лупа 5х – 15 лв.,
лечебна кализия – лекува диабет, катаракта,
онкологични заболявания, разсади и извлек,
мини казан за ракия –
170 лв., уред за жива вода – 45 лв.
0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 ,
0894/607418 – продава сушилня за дрехи и
количка с две колелца
за пазаруване – нова е.
Изгодно!
0888/812043 – продава изгодно дамски и
мъжки ръчно плетени
вълнени чорапи. Количество и качество!
0879/421090 – продава полунов калорифер ловчански вместо за 215 лв. от магазина – само за 21 лв. от
мен; продава нова мивка порцелан – 10 лв.!
0888/245413 – продава нов газов котлон
„Янтра” – 88 лв., соковарка – 45 лв., сокоизстисквачка – 58 лв., ръчна месомелачка – 46 лв.,
машинка за рязане на
хляб – 30 лв.
0887337684 - Моля
да се обади госпожата
от Казанлък с която имахме уговорка да наема
къщата й в село Шейново, изгубих телефонния
й номер - докторът
0887/561638 - продава 2 нови покривки за
ъглови легла - по 18 лв./
бр., единичен полилей
за спалня - 17 лв., спален чувал - 15 лв., употребявано вълнено одеяло - 10 лв., полилей топка - 32 лв.
0888/245413 - продава единичен матрак - 38
лв., 2 аплика х 24 лв./бр.,
тефлонова скара АЕГ нова - 80 лв.
0893/814246 – продава пет кошера пчели
и центрофуга
0877/380029 – сама
жена търси да чисти къщи, апартаменти, грижи
за възрастни хора, може
провинцията
0886/413930 – продава пунктшвайс без кабели – 250 лв., чугунен
скрап – машинни части
3 тона, 0,90 лв./кг, миксер, казан 40 литра, реле за време трифазен
– 1000 лв.; двуколесен
трактор „Урсус”, пълен
комплект, прикачен инвентар и ремарке с товароподемност 0,4 т –
1500 лв.; банциголента,
две рула по 100 метра
– 2,10 лв./линеен метър,
едно руло 100 м по 30,2
мм – 1,80 лв.

Съобщения

имоти

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

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава апартамент 45 кв.
м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1 ет. във Варна, кв. Галата - 50 000
евро
052/831253 - продава място 60 кв. м, къща
- Жилино, общ. Нови пазар, чист въздух, вода,
гора, тишина
0878/950581 – продава имот в Троянския
балкан – с. Балканец,
самостоятелни спални,
река, асфалтов път – 16
000 евро
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник.
Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди
Горски извор
0884/574410 - продава масивна къща в
центъра на село Недялско, обл. Ямбол, на главен път, 100 кв. м, на два
етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с
6 стаи в с. Огнен, Бургаска област, с вода, кладенец и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя дворно място с право на строеж - Варна, за
багер с гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща
с двор и лятна кухня в
Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на
70 км от София, с допълнителен парцел с постройка. Цена 30 000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства,

времето

Столична община – 27
000 евро. Бонус – джип!
0894/297967,
02/8662731 – продава триетажна вила в гр.
Момин проход, на 60 км
от София – обзаведена,
I ет. – офис, II и III ет. – с
по 3 стаи с хол; 400 кв.
м. зелена площ
0878/338141 – добри по характер, работят и учат в София, не
пият и не пушат. Желаят доглеждане или купуване на по-стар апартамент в София и кварталите. Петров
0876/574681 – заменя апартамент в Силистра за ниви
0897/042029 – предлага жилище на село –
безплатно и безсрочно,
на пенсионерка с цел
обитаване, може и финансова подкрепа. Жената македонка от Белоградчик да ми се обади. Жилището й е осигурено!
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над
300 четиригодишни тополи в нея, край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава
10 дка иглолистна гора
в района на Велинград
0886/196621 – спешно търси малък апартамент в малък град за
възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава
под наем мазе за склад
или друго
0988/783323 – спешно продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или заменям за боксониера.
Блокът също е преобразен от покрива до
мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см стиропор,
отвътре – с ламперия,
и е реконструирана в
двустаен. Към жилището има и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила,
на 40 км от София, с ток,
вода, двор 800 кв. м, 30
дървета, басейн, панорама. Въздухът е кристален.
0887/337684 - наемам дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня или
солидна стопанска постройка - в цялата страна, без областите Кърджали и Смолян. С предимство са Габровска,
Търновска, Старозагорска, Пловдивска и Сли-
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венска област
0898/824436 - къща
двуетажна с двор 2500
кв. м в Средня, Шуменско, с ябълкова градина
058/603603,
0886/010504 - продава в с. Ведрина, Добричко, обзаведена къща
с 2 гаража, затворена,
луксозна беседка, огради, 3 дка двор с овощна
градина
0894/637021 – продаваме къща, кухня,
селскостопански сгради с двор, 5 дка овощна градина. Изгодно!
0896/722938 – продава/заменя за малък
апартамент в София
имот 880 кв. м близо до
водите на язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м, много
строителен материал.
Облагороден, електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км
от София – за лов на водоплаващ дивеч, зайци,
сърни, диви прасета, за
риболов, подводен риболов, ветроходство.
0894794406 – продава къща със стопански
постройки с двор 740
кв. м, гъбарник, трифазен ток, водоснабдено,
с. Тополи, Варненско
0878/593726 - продава дворно място 620
кв. м в с. Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по
договаряне!
0882/488551 - продава подземен гараж
в центъра на Пловдив,
бул. "Мария Луиза" 27
0876/344456 - продава двуетажна къща
обзаведена в с. Ст. Караджово, общ. Болярово, с дворно място 1,240
кв. м. В селото има минерален извор
0898/225564 – продава идеален селски
имот с 2 дка двор, лозе,
овошки и две сонди за
поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
0877/311136 – търси стая под наем за сам
човек в къща – в София
или около София
0878/288210 – продава двуетажна тухлена къща на две плочи,
гараж, стопански сгради, овошки – село Цани Гинчево, Шуменско
0889/027105, след
19 ч. - продава едноетажна масивна къща с
ток, вода, платен данък
в Пловдив, 1300 кв. м
двор. Цена по споразумение

биопрогноза
В сряда подобряването на времето ще продължи
По-сериозни здравословни проблеми през периода могат
и макар че температурите няма да са много високи, да имат страдащите от хемороиди. На тях привържениавгуст ще ни напомни за себе си. Ще има леки обла- ците на лечението с пчелни продукти препоръчват неколчета, а топлината ще достига до 29 градуса. В чет- кократното дневно втриване в областта на разширените
въртък и петък също ще има разкъсана облачност, кръвоносни съдове на прополисов вазелин с екстракт от плокато промени в температурите няма да има, ще ду- дове от див кестен. Прополисът и дивият кестен са богати
ха прохладен ветрец и така ще ни спаси от жегите. на вещества със силен противовъзпалителен, болкоуспокоВ събота и неделя времето ще бъде слънчево с тем- яващ и епителотоничен ефект. През втората половина от
ператури между 14 и 27-28 градуса и с лек ветрец – периода е възможно да зачестят пристъпите от главобосамо за почивка на море или планина. В понеделник лие и световъртеж при хора с мениероподобен синдром. От
и вторник времето ще е стабилно, топло, прият- полза в подобни случаи може да бъде приемането на чайове
но с температури между 16 и 30 градуса.
и хранителни добавки, съдържащи гинко билоба.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 13, 14.VIII.
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ЛУНеН
КАЛеНДАР
8 авгУсТ, 26 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваща
лУНа, лУНа в рак
Хвърляте доста усилия, но се появяват нови и нови проблеми и
получаването на дългоочаквания резултат все
се отлага. Не се отчайвайте – уредете отношенията си и всичко ще си
дойде по местата.
9 авгУсТ, 27 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваща
лУНа, лУНа в рак
При решаването на
финансови въпроси акцентирайте върху икономиите: сега те са ви
необходими.
10 авгУсТ, 28 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯваща
лУНа,
лУНа в лъв
Хората около вас ще
ви оказват натиск, но не
се поддавайте, за да не
предприемете погрешни стъпки. Гледайте да
не променяте плановете си, за да не претърпите неуспех.
11 авгУсТ,
29/1 лУНЕН ДЕН,
НоволУНиЕ
и слъНЧЕво
ЗаТъМНЕНиЕ,
лУНа в лъв
Избягвайте мрачните мисли, не бягайте
към тъжните спомени,
не се укорявайте за минали грешки, а вървете
смело напред.
12 авгУсТ, 2 лУНЕН
ДЕН, Първа ЧЕТвърТ,
лУНа в ДЕва
Много важни остават отговорността и самодисциплината. Стремете се тези ангажименти да не се отразят на
климата в семейството, който не е на висота. Адаптирайте се към
новите условия, проявете гъвкавост.
13 авгУсТ, 3 лУНЕН
ДЕН, НарасТваща
лУНа, лУНа в ДЕва
Ще се отдадете на
желанието да потърсите друго приложение на вашите таланти
и способности. Бъдете
по-смели при експериментите и се откажете
от старите стереотипи.
14 авгУсТ, 4 лУНЕН
ДЕН, НарасТваща
лУНа, лУНа във
вЕЗНи
Не е изключено около вас да се появят нови
хора, които в скоро време ще се окажат много
полезни. Не забравяйте
обаче и предишните си
съюзници и партньори.
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Обяви
ЧЕСТИТ 89-И РОЖДЕН ДЕН
на

МАРИЯ
ПЕТРОВА РОЙДЕВА

0885/410468 - на 70
г./165 см/85 кг, самотна
пенсионерка съм. Не пия,
не пуша, добра домакиня
съм. Живея в собствен уютен дом. Търся самотен,
изоставен, добър и честен
мъж за другар - да не пуши, да пие умерено. От 65
до 75 г., пенсионер. Аз куцам с левия крак. Моля те,
обади се!
0895/751977 – мъж желае запознанство с приятна дама за сериозно и
продължително приятелство. Моля само сериозни
обаждания и СМС!
032/249675 – на 88 г.,
търси жена на около 65 г. –
здрава, непушачка, без ангажименти – за гледане на
мен и сина ми, на 61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
1336 софия – „люлин”, п.к. 134, за г-н Денев – търси се дама, която
да е сама, без съпруг, вдовица, разведена, която да
се събере с мен, за да имаме поне едно общо дете, а
може и две. Може вдовица
с нейни деца, но да е във
възможност да имаме наше. Ще й подаря цвете, като изпрати снимката и телефона за разговор!
0896/702155 - мъж на
76 г. желае запознанство с
дама от Старозагорска или
Великотърновска област,
която има възможност и
желание за съжителство
при нея

0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г. за
доглеждане и наследяване
– все още съм на крака и с
багажа си!
02/4690408 – след 18 ч.
– самотен учител пенсионер от София търси себеподобна дама за сериозна
връзка от 65 до 75 г. Живеене по споразумение. Държавата, националността и
произходът са без значение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 –
вдовица – хубава, непълна,
осигурена, търси 74-76-годишен господин. Може да
пишете само име и телефон, аз ще ви потърся.
0882/368952
–
65/160/65 – интелектуалка
търси себеподобен, неангажиран – за приятелство,
взаимопомощ и с дом, телефон – Южна България,
сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на
60 г. от хасковско село, не
пуши и не пие, търси жена
от 50 до 60 г. за семейство,
която да живее при него.
Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен
ум, търси мъдър господин
за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен мъж с отлична визия
и здраве, работи, не пие алкохол и не пуши, очаква запознанство с добра и приятна жена, която да е като
него с чувство за хумор –
от Ловешка област, Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да работим през ля-

На 16.8.2018 г.
семейство
ЕЛИ и КОСТАДИН

на

ще отпразнуват
своя
59-гоДиШЕН
щасТлив
сЕМЕЕН ЖивоТ
Семействата на
техните две дъщери, внуци и петте правнучета
им пожелават най-вече здраве и още
дълги години да се радват на своето
голямо семейство!
тото на морето, зимата –
по зимните курорти. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня с
добро сърце търси другар
за спокойни старини, до 72
г., от Пловдив и региона
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска
област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г.,
по възможност от град, да
живее при нея с цел съжителство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши, почти не пие, с пенсия 300 лв., няма кола, без
домашни любимци, домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 6080 г./160-180 см/60-80 кг,
възможна кореспонденция, живеене, може и при
нея - зимата в столицата,
лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство

0882/550389, Николов 81 г./169 см/70 кг, непушач,
трезвеник, добряк, лозар,
иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от 71 до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не е
осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство.
Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
0876/779479 - вдовец
на 60 г./160 см/85 кг желае запознанство с вдовица от 60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована
желае хубави моменти с
хубав, образован и възпитан мъж, над 172 см, от 73
до 77 г. - за щастлив живот. Само сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка на
подходяща възраст, но и
финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка, нематериалистка, без
ангажименти жена от Варна или София – за щастлив съвместен живот на

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (8.VIII.- 14.VIII.2018 г.)
овЕН – Обърнете внимание на предимствата за
приятно прекарване на
свободното време. Изключително важно е да проявите търпение спрямо близките си, които
ще ви се противопоставят.
ТЕлЕЦ - Постоянство,
благодарение на което ще направите избор,
ще ви донесе значителни изгоди.
До средата на седмицата на много от вас ще им се наложи да проявят своята дипломация.
БлиЗНаЦи – Не обръщайте внимание на недоброжелателите си.
Добре е да следвате строг режим на живот, който ще ви позволи да съчетаете отговорностите с нуждата си от пълноценен отдих.
рак - Предпазвайте
се и от на най-малката вероятност от ситуация, в която бихте могли да бъдете измамени или използвани
против волята ви. Преодолейте
страховете.

лъв - Ще се появят пречки за постигането на желаната от вас цел и ангажименти. Около средата на периода не се колебайте да доставите радост на себе си и на близките си.
ДЕва - Интимната ви половинка ще ви поднесе
изненада, която много
означава и за двама ви. На част
от вас ще им се наложи да осъществят пътуване по работа или
за удоволствие.
вЕЗНи - Обърнете внимание дали разходите ви отговарят на приходите. Не
изпреварвайте късмета си в материално и лично отношение. Добре е да обърнете внимание на
здравето.
скорПиоН - Ще сте
предпазени от допускането на неволна грешка.
Действайте с размах по отношение на инициативите, свързани с представител от семейството ви. Избягвайте натоварванията.
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ЧЕСТИТ
РОЖДЕН
ДЕН

ЧЕСТИТО!

РАДИЧЕВИ

от Пловдив
Пожелаваме ти много здраве,
още дълги години
да се радваш
на правнучетата
Жоро и Валя!
от семейството

ЗаПОЗнайте се

Съобщения

Български

сТрЕлЕЦ – Не водете
безсмислени спорове с
интимната си половинка.
По-добрият вариант е да се съгласите на първо време, но в крайната сметка в подходящия момент
изтъкнете вашето право.
коЗирог - Владейте емоциите, страстите и авантюристичния си дух. Постарайте
се да останете верни на себе си.
В здравословно отношение няма
да имате проблеми, ако се погрижите за това.
воДолЕй - Наблюдавайте и запазете присъствие
на духа дори и нетърпението да ви тласка към действие.
Още с настъпването на новата
седмица ще имате възможност
да постигнете повече.
риБи - В случай че ви се
наложи да използвате нечии протекции, то го направете
по възможно най-елегантния начин. Спазвайте строг режим, с който ще се приведете в перфектна
форма.

ДЖеСИКА

СОФИ МАРИНОВА
АНДРЕЕВА!

Желая й
спокойно детство, да
израсне под
крилото на мама и
татко! Преди всичко здраве и да стане
като прабаба си Величка и тя прабаба!
Да надмине нейните
години!
Марин андреев
колев,
с. гурково,
обл. Добрич
двете места
02/9452327 – вдовец
от София, сам, независим,
с кола, не пуши, не пие, 75
г./166 см/70 кг, желае съжителство с дама около 70
г, да не пуши и пие, добра
домакиня, да може да пее.
Аз свиря на народни инструменти, а на мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни и
шлагери

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

11 август 2018 - 12:58:49
ч. - новолуние. За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и
да продължите на сокове и
течности до същия час на
следващия ден.
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кражбите през лятото
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Упойват с райски газ? ÊÐÈÌÈ
Обраха депутат
ÕÐÎÍÈÊÀ
и семейството му

Ограбиха дома на депутата
Таско Ерменков. „Това е вторият обир, който ми се прави
в същия апартамент. Първият беше през 2015 г. и тогава бяха ограбени всички ценности, и то по много перфектен начин. Крадците се бяха
постарали да оставят апартамента в първоначалния му
вид, все едно че никой не е
влизал вътре. Ако дъщеря ми
съвсем случайно не беше разбрала, че портмонето й е преместено от лявата в дясната
част на чекмеджето, нямаше
да разберем сигурно в про-

дължение на много време, че
сме ограбени", разказа депутатът от БСП.
Вторият път бил на 3 юли,
докато той и жена му, дъщеря му и мъжът й спели. Взели
часовника му, 10 лева от чантата на дъщеря му, както и поголяма сума - 300-400 евро от
чантата на жена му. Той посочи, че полицията не си е направила труда да разпита съседите. „Досега мълчах, защото смятах, че полицията трябва да бъде оставена да си върши работата, но след като вече
почти един месец никой не ме
информира и никой не прави
каквото и да било, реших да му
дам гласност, защото този случай касае мен, но и всеки българин, който трябва да се чувства спокоен в дома си", каза
депутатът. Полицията им казала, че вероятно са били упоени с газ. Това е недопустимо,
ядосан е той.

По-малко кражби от домовете и повече разкрити престъпления отчитат от МВР. Това
показва статистиката на полицията до юни в сравнение с година по-рано. На този фон пострадали твърдят, че са били обрани, докато спят, защото крадците ги упойват с
райски газ. Възможно ли е това или
е поредната легенда?
„Ако има
нещо пострашно
от самия
обир, то е
зловещото усещане,
че някой е до
главата ти, докато ти спиш”, разказа
телевизионната водеща Мира
Добрева, която беше обрана
за пореден път. Възможно ли
е райският газ да ни упои толкова дълбоко? Веществото се
използва от години в хирургията и стоматологията, но лекарите са категорични - обирите

с райски газ са по-скоро градски легенди.
Теорията за упояване при
обири на домове се споделя
и сред криминалистите. От полицията обаче казват, че такива доказателства трудно се събират и подозренията на потърпевшите още по-трудно се
потвърждават.
Неофициално
по
четвърт милион лева на месец прибират домовите крадци. През лятото
не само ние, но и
крадците се местят към морските
курорти. Именно по морето се
предлага свободно
и райският газ, въпреки че продажбата на веществото е незаконна. Има приятна миризма и леко сладникав вкус. Предизвиква чувство
на еуфория. Това е и причината да се продават балони, пълни с райски газ, които замайват, а може да предизвикат и
халюцинации.

Мошеник измами Акция срещу бургаска банда
9-годишно моми÷е
Посредник в извършване на телефонна измама
спрямо малолетно момиченце е задържан в ареста
на РУ-Велинград. На стационарния телефон се обадил непознат. Слушалката обаче вдигнало 9-годишно момиченце, тъй като родителите му отсъствали.
Мъжки глас се представил за лекар, който съобщил на детето, че майка му е счупила крака си. Тя била приета в болница, но било необходимо да се направи спешна операция, а за това били необходими
средства. Измамниците успели да убедят притесненото дете, като го уверили, че парите ще бъдат взети
от служител в здравната каса. Момиченцето събрало
наличните в жилището 750 лева и ги пуснало в плик
през прозореца.
Едва след като родителите се прибрали, станало ясно, че става дума за телефонна измама. С разплитане
на случая незабавно се заели служители на полицейското управление в курортния град. За броени часове станало ясно, че парите са взети от неизвестен на
полицията 22-годишен мъж. При извършените процесуални действия той е предал цялата сума на полицейските служители.

Голяма спецакция
се проведе в Бургас
срещу банда, ръководена от несебърския бос Димитър

Желязков - Митьо
Очите.
По информация
от източници от
МВР задържани са

около 15 души от
обкръжението на
Очите. Ролята на
Очите била конспиративна,
не
общувал директно с подчинените си. Преди години той изтърпя присъда като
наркобос. Митьо
Очите оцеля преди 2 години след
стрелба.
Издирваният от
Интерпол бе заловен в Истанбул заедно с други заподозрени от
бандата, сред които и зам.-председателят на общинския
съвет в Бургас Бенчо Бенчев.

Пиян и без книжка Съд за сводница Микробóс
прегази дете
се удари в стълб
в Çëатоград

31-годишен шофьор, седнал
зад волана пиян и без книжка,
катастрофира в руенското село Вресово. При инцидента е
пострадал тежко спътникът му
- 26-годишен мъж от село Градец, съобщиха от Областната
дирекция на МВР в Бургас. Поради движение с несъобразена с пътните условия скорост
водачът изгубил контрол над
лекия автомобил и се ударил

в бетонен електрически стълб.
На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Тестът с дрегер на шофьора показал, че той е седнал зад волана след употреба на алкохол - 1.09 промила.
Спътникът му е транспортиран в реанимацията на
УМБАЛ-Бургас с тежка черепно-мозъчна травма, а лекарите се борят за живота му.

Районната прокуратура в
Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен
акт срещу сводница и неин съучастник за извършени от тях
престъпления, свързани с трафик на хора с цел сексуална
експлоатация.
Обвиняемата Е. Д. застава на
подсъдимата скамейка за това, че през различни периоди
от 2009 до 2017 г. набирала и
убеждавала различни жени да
извършват сексуални услуги
срещу заплащане. Тя ги настанявала в ангажираните от нея
жилища в градовете Лимасол и
Ларнака в Кипър с цел да бъдат използвани за развратни
действия. За предоставяните
сексуални услуги обещавала,
давала и получавала облаги.
Сводницата транспортирала
от Благоевград до София и превела през ГКПП Аерогара София - Летище Ларнака няколко жени с цел да бъдат използвани за проституция в Кипър.

Тежка катастрофа стана в Златоград. 13-годишно момче е загинало след пътен инцидент.
Микробус, управляван от 56-годишен шофьор, е ударил детето
на тротоара край пешеходна пътека на ул. „България“. Момчето
е пресичало с родителите си. Бу-

сът го е помел, когато са достигнали края на пешеходната пътека. Момчето е починало от раните си. Алкохолната проба на
56-годишния шофьор е отрицателна. Той е задържан за 24 часа.

ПросТрЕлЯН МъЖ
лекарите във великотърновската болница не
успяха да спасят живота на 59-годишния мъж,
който бе прострелян в
главата.
Мъжът беше открит
в района на ул. "Магистрална" във велико Търново и беше настанен с
опасност за живота.
извършителят беше
задържан часове след
стрелбата. 36-годишният стрелец е криминално проявен, а причина
за убийството е стара
вражда между двамата.

ПрЕБиха ЧовЕк
ЗараДи иМоТ
Баща и син пребиха
58-годишен мъж. Малко след 22 часа е получен сигнал в полицията
за възникнал скандал в
квартал "христо Ботев"
в софия, който прераснал в сбиване.
към мястото незабавно са изпратени полицейски екипи, които
задържали 43-годишен
мъж и 19-годишния му
син.
в болница за оказване на медицинска помощ е откаран 58-годишен, който е настанен
за лечение с опасност за
живота.
По
първоначални
данни спор за имот е в
основата на конфликта
между тримата.
лиНЕйка
сЕ УДари в Тир
линейката на спешния център в Бобошево
катастрофира на главния път Е-79, докато екипът пътувал към адрес в
село смочево.
катастрофата е станала на детелината край
Бобошево, където Тир
засича линейката. Шофьорът прави опит да
избегне сблъсъка, но се
удря странично в камиона. При сблъсъка водачът е с натъртвания по
главата и ръцете, а фелдшерът е със счупено ребро и е настанен за лечение.
19-гоДиШНа ПроБоДЕ
ПриЯТЕлЯ си
19-годишно момиче от раднево прободе
приятеля си с кухненски
нож по време на скандал
между двамата. 28-годишният мъж е намушкан в областта на гръдния кош.
Той е транспортиран
в болница, където е настанен на лечение с опасност за живота. лекарите в УМБал-стара Загора
се борят за живота му.
Момичето е задържано за срок до 24 часа.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
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Отива един пенсионер да си взима пенсията в пощата. Тъкмо му дошъл редът и се сетил, че си е забравил личната карта.
Ядосал се, но не си
тръгнал, а помолил
служителката да му
я даде на доверие.
Тя го огледала и му
казала:
- Много ти е черна косата, не вярвам, че си пенсионер. Я разкопчай
ризата. Ако гърдите са ти побелели,
ще ти я дам.
Речено - сторено.
Разкопчал той ризата, видяла
тя, че
е побелял,
б р о ила му
пенсията и
го изп р а т и л а
по живо, по
здраво.
Върнал се
той в
къщи
и се хвали на жена си:
- Забравих си личната карта, ама служителката ми даде
пенсията.
- И как така ти я
даде?
- Ами накара ме
да си разкопчая ризата, поогледа ме,
видя, че гърдите ми
са побелели, и ми
брои парите.
Жена му се ухилила:
- Ако беше си разкопчал и панталона,
щеше да ти даде и
инвалидна!

На министъра
му докладвали, че
българите масово
тръгнали да мигрират. Решил сам
да провери. Отива на Терминал 2
- опашка. Доближава се и опашката
се разбягала. Министърът се поче-

Вицове

сал по темето и се
махнал. По-късно
същия ден решил
да се върне и гледа
- пак опашка. Пак се
доближил - народът
пак се разбягал. Успял да хване само
някакъв пенсионер,
който не можел да
тича. И го пита:
- Защо бягаш бе,
старче?
- Абе бях тръгнал
да бягам, ама като
видях, че и ти си
тръгнал да бягаш,
си викам: "Що па да
бягам?!"

Дядо и внуче играят на криеница:
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бъда облечена в бяло?
- Ако се запишеш
на карате, да.

На плажа Марчето с едни и същи думи вадеше мъжа си
от бара
и сина
от водата:
- Излизай!
В е ч е
си посинял...

С ъ дията:
– Защо иск а те разв о д ?
Малко печели, не ви
помага в домакинската работа, не се
занимава с детето?
– Не, всичкото това той го прави, ама
само да видите с
каква физиономия...

- Скъпи, с какво
искаш да бъдат картофите за вечеря?
- С месо.
- Знаех си! Купих
чипс с аромат на
бекон.

Ког а т о
Иван
тръгна за
р и ба без
въдицата,
жена
му зап о ч на да
подозира,
че той
някъде има
втора
въдица…

Крия от съпругата си част от заплатата. Намерих супер
място, където никога няма да я наме-
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Смях от сърце

от жената:
- Знаеш ли, търсих сол и намерих
пари в нашето старо радио...
Сол... Тя търсила
сол... Сол в радиото... СОЛ!!!


Жената каза, че
съм й развалил цялата почивка. Не мога да разбера как,
след като
никъде не
сме ходили, щото
проиграх
всички
пари на
карти!!!

В съда:
Обвиняеми,
защо разбихте три
пъти витрината на
този магазин?
- Първият път беше, за да открадна
рокля за жена си, а
вторият и третият за да я заменя.

Онзи ден по случай 20-годишнината
от брака бай Ставри
подари на жена си
магнит за хладилника. Магнит от Сапарева баня. И преживя най-тежката маг- Ей, дядо, много
нитна буря в живобързо ме намери!
та си.
И ти ли като малък

се криеше в шкафа?
Защо
една жена
- Ех, внучето ми,
плаче:
криех се и още как!
10% - мъка
И не само като ма10% лък!
щастие

80% Баба
"много
и дядо
добре
в полизнаеш
цията:
защо"...

Снощи
Д в е
ни разп
р
и я глобителки си
ли гарговорят:
дероба
– Лени го отче,
посъкрадветвай
нали.
ме какво
И - Вие братя ли сте?
да правие не - Не, ние сме близнаци.
вя?! Моги ли - И какво, близнаците не са ли братя?
ят нали
чухте? - Невинаги. Ние например сме сестри...
преди
- Не!
Точно тогава сър- ри... в задната част две години отиде в
на много стар, не Америка и сега ме
бахме супата...
работещ радиоапа- вика да отида с две
- Скъпи, вярваш рат - стои за деко- те деца.
– Ама ти си луда!
ли, че един ден ще рация. Днес чувам

Защо изобщо питаш, стягай куфарите и заминавай.
– Абе то да замина, ама децата станаха четири...

Ако една жена каже "Намери си някоя
по-добра от
мен", трябва да отговорите "Не
ми е нужна
никоя
освен теб", а
не да хуквате с викове
"Ура!".

- Как живеете с мъжа ти?
- Идеално, той ми разтяга
локуми за риболова си, а аз внимателно му ги навивам на рогата!

предложения
от
мъже. И най-интересното е, че сред
тях са баща ми, свекър ми, съпругът ми
и синът ми...

- Къде е свекърва ти?
- В токсикологията!
- Какво стана?
- Ухапа си езика,
докато говореше!

В дом за стари
хора подготвят тържество по случай
стогодишнината на
един от пансионерите.
Празничният ден
настъпва и старецът, доста бодър за
възрастта си, духовито отговаря на
многобройните въпроси.
Деветдесетгодишна жена го пи-

В очакване на зетя

Педантичен немец се прибира у
дома и хваща жена
си с любовник.
Голият любовник
скача от леглото и
влиза в банята, там
взима една кърпа
и се поприкрива с
нея. Вбесеният мъж
тича след него и
крещи:
- Не! Не!
Жена му си мисли: "Това е. Сега
ще го убие!"
И отива да види
какво става.
А мъжът:
- Не! Не тази! Тази е за лице!

- Прекрасна си!
- Няма да ми казваш каква съм!

- Добър ден, ще
направите ли дарение за нашия старчески дом?
- Разбира се, ето
ви свекървата!

- Умирах от скука, та затова дадох
анонимна обява във
вестника, че търся
приятел за прекарване на свободното
си време.
- И какво стана
по-нататък?
- Ами какво. Получих повече от 300

та какво трябва да
прави, за да доживее до сто години.
- Просто трябва
да се чака, моето
момиче - казва юбилярят. - Останалото
са подробности.

Дядото е настинал и роднините се
опитват да го убедят да отиде на лекар.
- В никакъв случай! - противи се той.
- Когато за последен път бях на лекар,
веднага ме изпрати в
казармата!

И старостта си
има своите прелести - човек може да
си мие зъбите и да
пее в същото време.

Шофьор на такси
почуква на вратата
на своя възрастна
съседка и с виновен глас казва:
- Страшно съм
огорчен, госпожо,
но току-що, на завоя, без да искам,
прегазих котката
ви. Разбира се, готов съм да направя всичко...
- Добре - казва
старицата, - свийте
се на кълбо до печката и започнете да
мъркате...

2
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ЕМИГРАНТКА
Подскочи, вдигна си ръката
внезапно на едно събрание.
Поиска думата бълхата,
нададе вик на всеослушание:
- Животът в Българско не струва,
във странство ще си вадя хлеба,
омръзна ми да квартирувам
във гащи втора употреба.
Кръвта е рядка не от вчера,
сърцето неритмично тупа.
Че кара я пенсионерът
на хлебец и на постна супа.
Бушоните ми изгоряха,
прощавай, майчице България,
адио, моя родна стряха,
потеглям, тръгвам за Швейцария.
Със самолет, но без кирия,
че тънка съм откъм парата.
Ще се потуля, ще се скрия
във връзката на депутата.
Щом кажа нещо, прошка няма,
реших: ще стана емигрантка!
Изискана, луксозна дама,
ще се главя във чужда банка.
Генчо ЗЛАТЕВ

тивам при докторката си. Трябват ми две направления – за контролен преглед при психиатъра и за уши-носгърло. Да ми отпуши
ушите, нищо работа.
- Две направления? В
края на тримесечието?
Ти акъл имаш ли?
- Мило момиче, трябват ми две направления.
- Избери кое пò ти
трябва, другото – следващото тримесечие.
Мисля. Не чувам. Луд
съм. Но двете неща не
ми пречат да мисля.
Психиатърът ми се
кара, ако не го посещавам на всеки шест
месеца. Страх го е да
не спра да си вземам
лекарствата. За лудите това е най-страшното, тогава тръгват насам-натам и проявяват
своята лудост. Насилствено в психиатрията
може да бъдат вкарани само след решение
на съда – ако направят
нещо такова, че да се
стигне до съд. Нали се
сещате какво би могло
да бъде то?
Иначе – вкарването
става само по желание: „Аз, долуподписаният еди-кой си, нямам
нищо против да бъда

Петър БАГАЛЕВ

затворен в лудницата.”
Така че психиатърът
държи да види какво
става с мен. И ме моли
да не наричам психиатричната клиника лудница, а колегите си откачалки да не наричам,
а психоболни.
Така че ушите ще почакат. Не чувам, вярно,
но пък на мен и никой
нищо чак толкова важно не ми казва от години. Само дето се налага трамваят да спира,
когато пресичам улицата, защото точно в този
момент може да гледам
на обратната страна –
да не би да идва някой
друг трамвай оттам. Да,

Политикът Ваньо Иванов
поизпра милиони

и построи палати царски.
Дървосекачът бай Манол
изпра съдраните си панталони
и в тях два лева
с образа на Паисий Хилендарски.
Извади той парите, бяха още влажни,
и се замисли за делата ни държавни.
Почеса се и рече:
- Докторе, помогнете му, още не сме изплатили апартамента и колата.

- Не бива да търпим безправието вече!
Никола ЯНЕВ, с. Пасарел

Къде е истината?

Виж повече от четвърт век
вече какво става
в ограбената ни държава!
Днес къде е истината свята,
така ли ще растат децата?
Уж „ново време“ - нови промени

с много правителства познати сцени!
Какво ли ново те ни оставят,
освен че все дългове прибавят!
По правилен път - дори и през
брод,

Аз, ти, ТОЙ
Той е Бог. И наш покров.
И благодат. И благослов.
Той е всичко най-голямо.
И голяма изпитва любов,
но към Него и себе си само.
Бие на избори. Бие на мач.
И на тенис наред ТОЙ бие.
Голям е бияч. Голям е играч.
Изиграни и бити сме НИЕ.
Красимир МАШЕВ

8.VIII. - 14.VIII.2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРАНЕ НА ПАРИ

Жейно ЖЕЙНОВ
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ушите все пак ще почакат.
Кои в края на краищата са по-опасни за
обществото? Лудите
или глухите?
Тъкмо вече отговарях на себе си вътрешно на този въпрос, и
джипито каза:
- Гледай сега какво ще направим. Аз ти
давам направление за
психиатъра. А психиатърът ти дава направление за уши-нос-гърло. Той нали не ти е
давал това тримесечие
за нещо друго?
- Не ми е давал.
- Чудесно!
Така и направихме.

Психиатърът не се
учуди особено. При
него идват
хора с найразлични
желания,
предложения и идеи.
Просто такава
му
е
специалността.
Понякога
джипитата на тези
хора
също имат различни предложения и
идеи. Най-много се
учуди специалистът
по уши-нос-гърло.
При него никога не
беше идвал пациент,
изпратен от психиатричната клиника.
Той все пак нищо
не попита, тъй като пред кабинета му
чакаха много хора.
Един беше дошъл
с направление от
клиника за кожни и
венерически заболявания, сам си го
призна. И гледахме
да стоим по-далече
от него.
Божидар ТОМОВ

Издръжка

Сагата май стана длъжка,
хора, с нашата издръжка!
Профсъюзът все пресмята:
ниска имаме заплата,
трябвала ни хилядарка,
пенсията била малка…
И защо го казват там?
И без тях това го знам!
Нещо няма ли да сторят?
Май че трябва да се борят!
А годините минават –
30-ина скоро стават…
Дет се вика: Нема нужда!

да тръгне нашият народ!
В осиромашалата държава
народ с години се стопява …
Къде си власт - съвест ти
заспала,
с истината овдовяла?
Читателю, добре ли си разбрал?
За теб, народе, ми е жал!
Иван ВУНЧЕВ

Темичката тук е чужда!
Нищичко не се решава
сносно в нашата държава!
Младите навън отлитат,
тук бандити само скитат!
На елита му се свиди
даже и за инвалиди!
То добре че кака Гинка
в двора гледа си градинка,
та с доматки оцелява
и е още жива, здрава!
Но обзема ме тъга –
мили хора, докога?
Уляна Петкова

Стайко Колев,
Хасково

ИЗТЪРВАНИ МИСЛИ
Всичко се пише на
гърба на народа. Ама
там вече всичко е изписано. Да му мисли
главата.
Властимащи и
политици – умната! От
много власт се хваща
бяс.
Равнодушие не
означава, че душите са
равни.
Имаше много слушатели, защото гово-

реше малко.
В човек без собствено мнение винаги
имай съмнение.
На учудването
най му пречи хитруването.
Все още не е доказано, че на Марс има
живот.
Но в България е доказано, че няма.
Васил КАРАКАШЕВ,
Белослав

- Дядо, има ли фалшиви новини?
- Има, дядовото - например новината за 300 лв.
минимална пенсия излезе фалшива!

Бодилчета
И като претърсват
паметта си, някои не откриват нищо.
И стоманената надменност е застрашена
от ръжда.
Човек маже да се
напие и когато градусът

на паниката се покачи.
Ако това, което чакаме, не закъсняваше,
нямаше да има изгубено време.
Най-малко погребани има в ямата на
пресищането.
Борис АНАНИЕВ

