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СРЯД А

Ще получим ли качествено
лечение

„Предложенията за нов модел
в здравеопазването имат редица предимства. До момента сме
наясно, че има неуредици, има и
слабости в работата на
НЗОК. Те трябва да бъдат премахнати. НЗОК
е институцията, която
стои зад гърба ни, закупува за нас услуги и
ние ги ползваме”, ко-

Бъди добър
и обичай

Гостува актьорът и
илюзионист Ненчо ИЛЧеВ
- г-н илчев, завършили сте
НатФиЗ преди 23 години.
кое е това, което и до днес
ви вдъхва сигурност в театъра и пред камера?
- Когато човек е мечтал да
стане това, което вече е, това
може само и единствено да го
радва. Добрият резултат е налице - харесван си, интересът
към това, което правиш, се поддържа.
На стр. 30

Българската любов
на Марлон Брандо

ментира зам.-министърът на здравеопазва-

аБоНИРаЙТе Се!
До 15 август
във всички
пощенски
станции на
страната!
1 месец 4 месеца
2,40 лв. 10,20 лв.

КАТАЛОЖЕН №552

нето д-р Бойко Пенков.

На стр. 3

РаЗМИСЛИ На ГЛаВНИЯ РеДаКТоР

АВГИЕВИТЕ
ОБОРИ

Нормално е хората с престъпен уклон да не уважават държавното обвинение. Така е например в Италия и поголямата част от южноамериканските
републики, производители на кокаин
и прочее забранени суровини за наркотични средства.
На стр. 4

Магията на Рожен

В мемоарите си американският актьор Уейк-Фийлд
Пуул пише, че през 1956 г. забелязва как Марлон
Брандо ухажва Виола Есен и двамата излизат в обществото често заедно. По това време Брандо вече
е спечелил „Оскар“ за най-добра роля във филма „На
кея“ на режисьора Елия Казан и гради невероятно
успешна кариера.
На стр. 9
ПоЗИЦИЯ

Е ПА НЕМА!

очаквано Слави Трифонов с прякор Дългия
обяви политически проект. След успеха на неговия колега в украйна Владимир Зеленски бе
непростително да пропусне шанса. обстановката у нас, независимо от постоянните напъни за внушаване на стабилност, не е много
по-различна от онази в бившата съветска република. Нямаме гражданска война, макар че
обективно погледнато, огромната пропаст
между шепа богаташи и всички останали си е
битка за оцеляване. Мизерията покосява все
повече българи. Всеки ден се раждат около 9095 бебета и умират 150-160 нашенци, предимно заради пословичната бедност, отсъствието на нормално медицинско обслужване и занемарените грижи за възрастните хора.
Според социолози вероятността шоуменът да бъде поне трета сила в парламента
е съблазнителна перспектива. Разбира се, ако
гербаджиите не стоварят цялата си мачкаща административна машина върху новородения проект. Мечтата някой да дойде и да
ни избави от бедите на некадърното управление е безспорен факт. След седесарския бандитизъм се провалиха три подобни опита.
Симеончо пристигна с обещания да ни оправи за 800 дни.
На стр. 4

На стр. 8

За политиката,
достойнството
и други
несъвместими
неща

На стр. 33

акад. Гена ВеЛКоВСКа:

„Äа“ на
оáедèненèеòо на
пенсèонеðскèòе
оðганèçаöèè!

Из съдоклада
от дряновското
съвещание

На стр. 29
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Икона
на
Съдебна делба на земеделските имоти световното кино
оТГоВаРЯ аДВоКаТ КРЪСТаН ВЛаДИМИРоВ – СоФИЙСКа аДВоКаТСКа КоЛеГИЯ

Много наши читатели ни питат как да си поделим земеделските имоти, останали от нашите бащи, дядовци, майки и баби.
В предишния брой на вестника
се спряхме на доброволната делба като правно средство за ликвидиране на съсобствеността на
наследствени имоти. Когато наследниците на земеделските земи и изобщо на недвижимо имущество или съсобственост, възникнала на други основания –
развод, покупка на общ имот и
др., не могат да си поделят доброволно общия имот, то тогава
всеки от тях може да заведе дело за делба.
Още в началото ще посоча, че
всяко дело за делба протича в две
фази, които по своята същност са
две отделни дела, защото и
двете фази завършват
с отделни решения
на съда. В първата фаза на делбата – допускане на делбата, се решават три основни въпроса:
кои са наследниците (съсобствениците) на
общите имоти, кои
имоти са предмет на
делбата и какви са дяловете, които ще получат наследниците (съсобствениците). В този
смисъл е чл. 344 от Гражданския
процесуален кодекс, който определя въпросите, които се решават в решението на съда на първата фаза на делбата.
В чл. 341 от действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК)
е оказана процедурата – т. е. как
следва да постъпи някой от съсобствениците, ако поиска делба на общия имот: „Сънаследник,
който иска делба, подава до районния съд писмена молба, към
която прилага удостоверение за

смъртта на наследодателя, удостоверение за неговите наследници, удостоверение и други писмени доказателства за наследените имоти с преписи от молбата и другите документи за другите наследници.” След като съдът
провери дали подадената искова молба отговаря на изискванията на закона, праща копия на
другите наследници. Те, след като
получат исковата молба, следва
да дадат отговор в едномесечен
срок и евентуално до първото заседание на делото да поискат да
се включат и други наследствени
имоти в делбената маса.
След като съдът се е произнесъл с решение по чл. 344 от ГПК и
са решени въпросите „между кои
лица и за кои
имоти

ще се
извърши
тя, както и каква е частта на всеки сънаследник”, започва така
наречената втора фаза на делбата. В този момент започва същинската делба. Чл. 346 от ГПК указва:
”В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците
(или съсобствениците) могат да
предявят искания за сметки помежду си, като посочат и доказателствата си.” В следващия чл.
347 от ГПК се посочва, че „Съдът
съставя разделителен протокол
въз основа на заключението на
вещо лице при спазване на За-

кона за наследството”. Ако имотът е неподеляем, отива на публична продан. Изключение от това правило законът предвижда в
два случая.
На първото заседание след
допускане на делбата някой от
съделителите може да поиска от
съда, ако имотът е неподеляем,
възлагането (изкупуването) му от
един от съделителите. Това обикновено се прави, ако имотът е
жилище. Този въпрос е подробно уреден в чл. 349 от ГПК, където са указани конкретно изискванията на закона за възлагане на
имоти, които „са били съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия
съпруг или с развод, и преживелият или бивш съпруг, на когото
е предоставено упражняването
на родителските права по отношение на децата от брака, няма
собствено жилище”. Другата хипотеза, когато неподеляемият
имот се възлага, е визирана в
ал. 2 на чл. 349 от ГПК: ”Ако неподеляемият имот е жилище,
всеки от съделителите, който
при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов
дял, като дяловете на останалите наследници се уравнят с друг
имот или с пари...”
В заключение ще кажа, че делата за делба са сложни, трудоемки, скъпи, дълги като процес и
изискват големи усилия, знания и
практика. Те са непосилни за начинаещи юристи, още повече за
обикновения гражданин.
Тук съм се постарал само да
маркирам процедурата за съдебната делба във възможно най-популярен вид. Моят съвет е найдобре съделителите да проявяват добра воля и преди да се
обърнат към съда, да търсят извънсъдебен път за подялба на общите имоти.

Джина лолобриджида отбелязва своя 92-и
рожден ден. Италианската актриса е считана за
една от иконите на световното кино.
Тя е носителка на награда "Златен глобус" и
номинирана за БАФТА. През 1947 г. става трета
на конкурса "Мис Италия". През 2018 г. Джина се
сдоби със звезда на Алеята на славата в Холувид.
След 1955 г. получава прозвището най-красивата жена в света. Филмите, които я правят
световноизвестна, са "Фанфан Лалето" с Жерар
Филип (1952) и "Парижката Света Богородица"
(1956). Интересен факт е, че тя е също и фотожурналист. Снимала се е във филми на известни
режисьори като Луиджи Дзампа, Карло Лицани
и Марио Моничели. През 70-те години актрисата започва да намалява участията си във филми,
но се отдава на фотографията и скулптурата, където жъне не по-малко успехи.
Актрисата признава, че е станала киноактриса по случайност. Всъщност е учила в Академията по изкуствата в Рим пеене и е мечтаела да се
изявява в операта или да прави скулптури. Семейството й обаче не било заможно, а пред красавицата, финалистка на конкурса "Мис Италия
1947", се откривали добри възможности да припечелва снимайки се във филми, дори и в епизодични роли. Признанието дошло постепенно.

Ìодеðнèçèðанеòо Увеличението на някои
пенсии стига 30 процента
на аðмèÿòа сðещó
соöèаëнаòа сèгóðносò
В момента изпълняваме много важна програма, т. нар. план за действие, подписан с Европейската комисия и Европейската централна банка, за извършване на стъпки в икономическата сфера, законодателството
с оглед приобщаването ни към банковия съюз и ЕRM II. Всичко това може да се осъществи, ако не изплатим
2 млрд. от общо 10 млрд. от фискалния си резерв незабавно за Ф-16. Това
коментира проф. Христина вучева,
финансист, бивш служебен вицепремиер. Според нея тези средства с оглед на моментните условия трябва да
са пренасочени към актуализиране и
преизчисляване на всички пенсии, които са изостанали много, и това дърпа България надолу в оценките за състоянието на доходите и за бедността.
По думите й националната сигурност и модернизирането на армията в момента седи срещу социалната сигурност.
"Застрашени от бедност са пове-

че от 40%
от хората,
ако се премахнат социалните
помощи. 2
млрд. лв.
биха могли да се
използват
за евентуално преосмисляне
на това бюджетно перо. Ако те се насочат към
плащане в аванс веднага на изтребителите Ф-16, които ще получим след
4 години, то те са загубени в макроикономически смисъл, макар и да биха били полезни в политически такъв",
обясни Христина Вучева.
Тя добави, че нов дълг няма да дестабилизира бюджета ни, но е по-добре да се използва за социални плащания.

За тази година всички отпуснати до края на
2018 г. пенсии се увеличават с 5,7 процента,
каза Бисер Петков. За
тези пенсионери, които
взимаха тавана на пенсиите, увеличението е
чувствително и то може
да достигне до 30%, защото таванът се увеличи от 910 лв. на 1200 лв.
"Тази индексация, това осъвременяване от 1
юли е едно от най-високите като проценти от
последните години. То
се дължи на ръста на
средния осигурителен
доход. Разбира се, има
увеличение и на цените на електроенергията, но то е значително
по-малко. Увеличението на пенсиите, съпоставено с темпа на инфлация, категорично
води до увеличаване на
покупателната способност", каза Петков. "Го-

ляма част от възрастните хора ще получат една значителна подкрепа, имаме едно реално
увеличение в пенсиите около три процента
на база на този индекс
по отношение на увеличения размер на целевите помощи за отопление. Това стана възможно благодарение
на по-високия ресурс,
който има тази година
в бюджета на министерството по тази програма - с 40 млн. повече от миналата година", уточни социалният
министър. Това са предимно възрастни хора,
които живеят сами или
са над определена възраст. Вече е ясно, че и
самата помощ се увеличава за петте месеца,
за които хората получават подпомагане - от ок-

томври до март - общото номинално увеличение на помощите е около 91 лв., което е значително и ще им помогне
да посрещнат не само
увеличените разходи,
свързани с цената на ел.
енергията, но и да могат
наистина да си покрият тези разходи. 465 лв.
ще бъде приблизително сумата, която ще получат за 5 месеца", каза
Петков. Той уточни, че в
наредбата е предвиден
коефициент, така че няма да отпаднат хора от
получаване на помощи
заради това, че са получили по-висока пенсия
след увеличението. Те
ще продължат да получават помощи, ако увеличението на доходите
им е само от увеличената пенсия, каза Бисер
Петков.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Кабинетът актуализира бюджета

На заседание на кабинета правителството
актуализира държавния
бюджет, за да може да
плати над 2 млрд. лева
за закупуване на американските самолети.
За да може до 2023 г.
тези изтребители F-16
да пристигнат успешно
в България, трябва да
платим 2,1 млрд. лева.
Пълният размер на сумата не беше заложен
в бюджета, затова започва ревизия. От една
страна, министерството
ще ограничи част от разходите, от друга, кабинетът залага нов дефицит - 1 милиард и 800
милиона лева.
Сега дупката в бюджета ще се увеличи

над три пъти!
Има и подводни камъни. За
да ни приемат в еврозоната например,
дефицитът не
трябва да минава 3%.
Кабинетът
одобри ревизия на бюджета в средата на годината.
Казано с други думи, отбраната трябва да получи 2 милиарда лева. Ако и парламентът одобри идеята, това
ще увеличи дефицита в
бюджета почти 4 пъти.
„За да се извърши ратификация на договори-

те, трябва да бъде осигурена сумата и това налага актуализация. Ние
говорим за 1,2 милиарда долара”, заяви Атанас Запрянов, зам.-министър на отбраната.

Вицепремиерът Каракачанов изрази надежда, че срещу крупната сума България ще
получи отстъпка от 60
милиона долара.
Според договора па-

рите трябва да се платят накуп и в кратки
срокове. Сумата обаче не включва евентуалния ремонт или
изграждане на нова
авиоплощадка.
„Какъвто и самолет да изберем, изграждането на инфраструктурата си е
наш ангажимент. Няма скрити разходи”,
обясни Атанас Запрянов.
И все пак от военното министерство
признаха, че за да осигури сумата за новите
изтребители, кабинетът ще забави проектите за бронирани машини и патрулни кораби.

Ще получим ли качествено След 50 г. пенсионерите
ще са два пъти
лечение

От стр. 1
Новият здравен модел предвижда системата да е солидарна както и досега - здравна застраховка да се събира от всички, да се
разпределя и от нея да се ползват тези, които се нуждаят от медицинска помощ. Частните фондове дават възможност хората да изберат кой да се грижи за техните
пари. И то така да се отнасят към
тях, че те да чувстват внимание
и грижа. Това към момента липсва”, каза още той.
Според него с новия модел се
забранява негативната селекция.
„Аз мога да имам хронични заболявания. Фондовете нямат право
да откажат да ме осигуряват. Ние
ще избираме фондовете, а не те нас.
Няма никакво значение на колко
сме години и от какво боледуваме”.
По думите на зам.-министъра на
здравеопазването няма никакъв
шанс здравният пакет да бъде на-

мален. "Той се определя от министъра на здравеопазването, а той използва знанието на лекарите кога,
какво трябва да се случва.
Единственото нещо, което всички
могат да правят занапред, е да га-

Д-р Бойко Пенков
рантират на всеки човек покритие
на този пакет и да предложат допълнителни услуги, от които може
да се печели. От основния пакет не
се предвижда да се печели”, обясни още Пенков.

повече от младите

До 4 милиона ще се
стопят българите до
2100 г., а населението
ще застарява все повече, показват прогнозите на европейската статистическа служба Евростат. Отрицателната
тенденция е отчетена и
тази година.
Към 1 януари 2019 г.
европейската статистическа агенция е преброила точно 7 млн. души в
България, след като през
2018 г. те са намалели с
50 хил. Проблемът се
задълбочава от това, че
страната ни е с най-нисък естествен прираст в
целия Европейски съюз
- за миналата година той

Данък доход за общините

Дали общините да
имат право да слагат
надбавка върху плоския данък от 10% върху доходите и така да се
финансират. Този дебат
предлага да се проведе след местните избори вицепремиерът Томислав Дончев.
"Ако общината
има нужда от пари за детски
градини, може да определи надбавка върху данъка и ще събере пари. Или
обратното - общинският съвет
може да реши данъкът да стои на базисната стойност, за да е
атрактивна общината
за нови инвеститори.
Според мен е хубаво да
има рестарт на тази тема след местните избори и да се проведе тази дискусия. Категорично трябва да увеличим

приходната база на общините и да дадем на
местната власт инструменти да развиват общините", заяви Дончев.
Правителството вече
веднъж предложи такъв
данъчен механизъм, но
той бе отхвърлен от
парла-

мента
преди 2 години. Тогава
бе предложено общинските съвети да имат
право да гласуват допълнителен данък до
2% върху доходите на
хората. Дори от МФ бяха съгласни да допълнят
с още 1% от централния

бюджет, ако местната
власт приеме такова решение. Сега това предложение идва точно
преди местните избори
и едва ли някоя партия
ще поеме риска да предложи повишение на данъците в която и да е
община. Местната власт
смята, че тази стъпка е
прехвърляне на отговорност от държавата
към общинските съвети.
"По принцип всяка
възможност за увеличаване приходите на общините е добре дошла.
Данъци лесно се свалят,
но по-трудно се вдигат,
затова всяка идея в тази посока трябва да бъде подложена на широк
обществен дебат с активно участие на хората в общините", коментира кметът на Бургас
Димитър Николов, който е и зам.-председател
на ГЕРБ.
Категорично против
жителите на общините
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проблеми

да бъдат товарени с допълнителни данъци се
обяви обаче кметът на
Кърджали Хасан Азис,
който пък е и зам.-председател на ДПС. Според
него имало две посоки
за по-големи приходи
на общините. Първата
е държавата да им преотстъпва част от събрания данък. Втората - събираните данъци да бъдат споделени - ако държавата събира 20 процента, 5 на сто да бъдат
за местната власт. Хасан
Азис допуска и вариант,
при който част от събирания ДДС да постъпва
в общините.
От КНСБ вече направиха официално предложение за преразглеждане на цялостната данъчна политика на държавата. Според тях ножицата между бедни и
богати се е разтворила прекалено много и е
нужна съществена промяна.

е бил минус 6,6 промила. У нас е отчетена и
най-висока смъртност
сред всичките 28 държави членки - 15,4 на
1000 души. Малко подобре е ситуацията с
ражданията. Тук се нареждаме на 23-а позиция с 8,9 новородени
на 1000 човека, като
средната стойност за
ЕС е 9,7 промила.
В България през
2060 г. населението
ще е намаляло до 5,2
млн. души, от които
2,66 млн. ще са между 20 и 64 години. 1,77
млн. ще са пенсионерите, от които 672 хил. ще
са навършили 80 години, а децата и младежите ще са 937 хил. От 4-те
милиона българи през
2100 г. едва половината ще са в трудоспособна възраст. 1,3 млн. души ще са прехвърлили
64 години, като точно
половината - 661 хил.,
вече ще са минали и
80 години. За сметка на
това хората под 20-годишна възраст ще са
само 717 хил.
Данните на Националния статистически
институт потвърждават европейските
прогнози. И двата института пресмятат, че
през 2020 г. българите
ще бъдат 6,9 млн. души, 10 години по-късно - около 6,5 млн., а
през 2045 г. вече ще
сме се стопили под 6
милиона. НСИ предвижда, че точно след
половин век ще бъдем
5,79 млн., като забавя
намаляването, което
прогнозира Евростат.
Според предвижданията през 2070 г. вече
ще сме паднали под
5 млн. души.

бисер
Не вярвайте на
БСП, че в България
има бедни. Аз такива не познавам.
Менда Стоянова

кРАТКИ
ВЕСТИ
Паметникът
на Бузлуджа

Паметникът на Бузлуджа ще получи безвъзмездно финансиране от 185 000 долара от
американската фондация „Getty“, за да се изготви план за неговата
консервация.
Морските
плажове

Депутатите дадоха
правомощия на министъра на туризма
да сключва договори
с концесионерите и тези за наем на морските плажове.
Концесионер на
летище София

Консорциум „Софт
Кънект” с летищен
оператор Мюнхен е
избран за концесионер на летище София.
Пари за F-16 има

„Важно е това, че
има над 10 млрд. свободни средства във
фискалния резерв т.е. имаме готови пари, които можем да
преведем още утре.
И смятам, че по-подходящо време от това - да се разплатим
за тази огромна покупка, едва ли ще се
намери", заяви Менда
Стоянова.
Българи със заеми
2,47 милиона българи имат заеми, а повечето от тях изплащат
по повече от един. Това показва статистиката на БНБ.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика

Е па
нема!

От стр. 1
Заграби де що можа, разпродаде останали общонародни собствености, направи милионери десетина юпита тарикати и седна да пише книга. Бойко развя черния кожен
шлифер като Батман. Закани се
да накаже люто виновниците за
разграбването на родината, закотви ни на последното място в
периферията на ЕС, ояде се, изкачи се на най-горното стъпало на стълбата на Смирненски,
обгради се с корумпирани подмазвачи и оглуша за воплите
на стенещите. Бареков размаха
революционни лозунги из страната, но набързо му спретнаха компромати. Удариха банката, финансираща телевизията на ентусиазирания пловдивчанин, и в момента сам воинът
е воин с единствената далавера – голяма брюкселска заплата на евродепутат. Ако Трифонов разчита само на талантливите си и умни сценаристи и на
своята популярност, вкопчилите се в кокала на властта Бойкови бабаити ще му видят сметката. Без всекидневното появяване на екрана много скоро ще
бъде забравен. Хорската памет
е къса. Стохилядните концерти по стадиони и градски площади не дават изборен ефект.
Времето на емоциите отмина.
Явно разчита на всеобщото недоволство. В същия коридор се
блъскат поне още 30 малки партийки и е запазена територия
за възкръсналата столетница…
Има и друг вариант. Борисов
чрез него да продължи господството си. Подмазваческото интервю, рекламирано като „разгромяващо”, намеква за нещо
подобно. На всичко отгоре Цветановият кабинет в НДК доскоро бе в съседство със стаята на
Дългия. Като едното нищо може да възглави щаба на шоумена. Планът е коварен. А бившият физкултурник е подъл и безогледен изборджия. На гербаджиите им е необходим коалиционен партньор. Тези, с които
правиха ортаклък – демократи
и националисти, вече са изконсумирани. Борисов се страхува
от обединена левица. Успее ли
да го катурне, жална му майка!
И свой човек за главен прокурор да натамани, ще му се наложи да отговаря за доста грехове…
Какво ще се случи, тези, дето сме останали живи все още,
ще видим. Жалко е, че хиляди
наивници вярват в приказката
за спасителя. Лишихме се от банално, поизчерпало се вечерно шоу. Затова пък получаваме нов играч в надпреварата
да ни води. Разнообразието на
развлекателната сцена е положително явление. Комедията доста често за съжаление се
превръща в трагедия. Зрители
и участващи, вместо да се смеем, плачем.
Шоуто продължава, дами
и господа, другарки и другари! Новият проект ще прерасне в движение, а то впоследствие вероятно – в партия, и се
казва „Нема такава държава!”.
Е ПА НЕМА!
„П“
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Български

От стр. 1
За сметка на това обаче
почтените граждани разчитат и дори боготворят принципните, неподкупните, честните, всеотдайните бранители
на закона, представители на
прокуратурата. Ако изхождаме от периодичните изследвания на общественото мнение
за рейтинга на институциите,
не можем да премълчим, че
ръководеното от Цацаров ведомство е на последно място
в класацията. Симпатията към
него е под 10 на сто, а след
показни операции като ареста на независимата кметица на
столичния квартал „Младост” и заместничката й
падна до 2%. Останалите
над 90 на сто не сме бандити все пак. Затова се надявахме, че с изтичането на мандата на настоящия

в крайна сметка нищо.
Да се върнем към изявленията на г-н Гешев, началник на
спецпрокуратурата, осъществил знаковия арест на г-жа
Иванчева на централно кръстовище на пъпа на столицата.
Крехките женици, оковани в
белезници, обградени от маскирани въоръжени до зъби полицаи, будеха съжаление и пораждаха антипатии към убедения във вината им висш магистрат. А когато основният
свидетел Дюлгеров заяви, че
не е давал какъвто и да било подкуп, и излезе информация, че съжителката на Гешев

Общество
тронните масиви на НАП също буди

ПРОТИВОРЕЧИВИ ЧУВСТВА

Спешно бе арестуван 20-годишният Кристиян Бойков. После бе пуснат - натискали го
4 часа да признае, той отказал и толкова. Впоследствие
от иззетата техника са стигнали до извода, че е изпълнител, поръчителят е друг. Задържани бяха техническият
директор на фирмата, а впоследствие и нейният собственик Иван Тодоров. И, о, ужас!
Намерена е папка под заглавие „За Биволъ”, в която са събрани данни за Борисов, Ца-

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.
дидата по повод виновността на Кристиян. Според него
трябва да се остави „сам и на
тъмно”, за да се задейства инстинктът за самосъхранение.
По този тоталитарен и отречен
метод на предшествениците
ще се действа идните пет години, напористият обвинител
заеме ли високия пост. Гражданството, страдащо от липса
на справедливост, очакваше
възмездие за бедността през
трите мандата на гербаджиите. Защото кой друг, ако не техните правителства са виновни
за последните места по основните показатели в ЕС. Доходите ни са толкова срамни
и пропастта между шепа приближени до властта богаташи и народа огромна, че не влизаме в никакви допустими параметри.
Повече напомняме развиваща се държава от третия свят.
Близо милион нашенци оцеляват месечно с надницата на
френския работник, облякъл
жълта жилетка и митингуващ
с претенции за по-високо заплащане.
Опитът на левицата да прокара закона за възрастните хора и такъв за преизчисляване
на пенсиите буди зле прикрито раздразнение у премиера.
По-важни са прескъпите самолети от факта, че нацията се топи под „мъдрото” му ръководство с 50 хил. души годишно! Причините са банално известни - отсъствие
на адекватно медицинско
обслужване, растящите
цени на лекарства, храна,
услуги, липса на перспективи за младите, потискаща несигурност.
Нещата може да започнат да се оправят, ако
Европейският парламент
избере за главен прокурор румънската юристка
Кьовеши, предизвикваща ужас у домораслите ни управници. Надеждата е, че отвън ще започне разплитането на гербаджийската паяжина, омотала какво ли не. Дори БСП да спечели изборите,
както намекват от Белия дом,
настоявайки да се плати цялата сума за изтребителите F-16,
за да не бъде прекратен договорът от социалистите и средствата - пренасочени в социалната сфера, факторите - назначените или „избирани” администратори и чиновници, които са близо 150 хил., ще саботират и организират протести по най-малките поводи. За
да е законна чистката, в страната, обявена за корупционен
лидер на континента, тя, макар
и разпоредена от вън, трябва
да се извършва от местна прокуратура, обновена и абсолютно независима.
Автентичната десница негодува. Но заради седесарските
провали производните им не
могат да разчитат на всенародна подкрепа. Особено след като техният представител Александър Йорданов стана част от
еврогрупата на ГЕРБ.

Авгиевите обори

НЕДОСЕГАЕМ

посочен от Борисов бивш пловдивски наказателен съдия вятърът на промяната ще разведри обстановката в мрачната институция, често набеждавана за изпълнител на политически поръчки. За да не бъдем голословни, ще посочим
разгрома на банката на Цветан
Василев и „бухалката”, стоварила се върху главата на разследващата журналистка Елена Йончева. Няма да изброяваме останалите провали. Със задачата често се захващат
генерал Атанас Атанасов,
юрист от кариерата, и оглавилият за кратко правосъдното министерство
Христо Иванов - двамата
са наясно с тъмните кьошета на системата, в която са работили, и причините за недопускането
ни до пълноправно членство в Европейския съюз.
Те с основание организират масови протести срещу спорната кандидатура. Подкрепят ги и адвокатите, обявени от Гешев за „защитници на престъпниците”.
Мониторинговите доклади също изваждат на светло царящата корупция и отсъствието
на реформи от служителите на
Темида.
Категоричната позиция на
заместника на Цацаров, че не
желае да се овъргалва в калта при надпреварата за поста
на шефа и дори да му предложат, 90 на сто е сигурно, че
ще откаже, наподобява стила на „господарите на вината”. Определението е на колега, следящ отблизо правосъдието. Според него границата между ДА и НЕ се преминава в зависимост от разпорежданията „ОТ ГОРЕ”! Огромен процент от „разкритията”
падат в съдебната зала. Адвокатурата често губи ума и дума: Твърдиш, че най-големият престъпник е банкер, укриващ се в Белград, а отказваш
той да бъде разпитан с видеовръзка, както предлага, защото се страхува за живота си. И
не успяваш да се договориш
с Вучич, уж приятел на Борисов, да го докарат в България,
за да отговаря за „откраднатите” милиарди. Книга излезе за топлата връзка между
Бойко и Цветан Василев, десетки публикации, видни журналисти вземаха интервюта от
„беглеца” като Сашо Диков, и

е позната с подалия жалба за
изнудване строителен предприемач, не последва реакция. В крайна сметка така бе
изиграна играта, че единственият кандидат за

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

в момента е настоящият заместник на Цацаров. Прехвърлянето на топката е, меко казано, скандално. Бойко избра
Цацаров, той посочи за свой
приемник Гешев. Борисов си
гарантира при падане от властта поне шест години спокойствие. Дали това ще се случи,
ще се разбере два дни преди
местните избори. И до голяма

царов, Пеевски и евродепутата Емил Ковачев. Според адвоката на фирмата, ако без присъствието на собственика на
даденото средство или на негов оторизиран представител
е направено подобно „разкритие”, то е невалидно. Може да
е вкарано в компютъра тенденциозно и не се приема за
доказателство. Кашата се забърка неимоверно. Идва отпускарският сезон и подобна
„дъвка” ще мине и замине без
особени последствия. Само че
ние, данъкоплатците, ще платим до 20 млн. наложена глоба
от Европейската комисия, за-

Протест срещу утвърдената номинация на Иван Гешев
степен ще зависи от активната
позиция на гражданското общество. Правосъдният министър Данаил Кирилов, по-известен като ренегат на БСП, се отказа да депозира кандидатура
според правилника. Такъв си е
той - предпазлив до краен предел и послушен…
„Колегите ме убедиха и онзи
1% стана важен”, споделя желаещият да продължи успехите на обвинителите. Не можем
да отречем, че във фонд „Земеделие” бе нанесен някакъв
удар. Разнищват се и къщите за
гости, от които трябваше да се
възстановят 10 млн., а са върнати само 700 хил. лв. Доста
кметове на ГЕРБ са принудени
да доказват извършени разходи за неизпълнени качествено
проекти и злоупотреба с финансови средства. Дори популярни милионери като Баневи
гледат небето през решетки.
Да не говорим за алкохолния
бос Стайков и импозантната
двойка Арабаджиеви. Процедурите са в ход, но витае около следствието някаква нечистоплътност - политико-конкурентна. Разнесе се и зловреден слух, че Цв. Цветанов е определил рекетьорска такса от
по 10 млн. за черната партийна каса, която богаташите отказали. Не вярваме да е съвсем
така, но какво ли не се случва
при нас.
Нашумелият пробив в елек-

щото държавата не е направила необходимото да пази поверителните наши лични данни.
Длъжна била да го стори в съответствие с изискванията на
съюза. Щом като стремежът е
да се знае всичко за всички
и са ни вкарали в своите масиви, сакън да не пропуснат
да вземат някой лев данък за
допълнителен доход или придобита собственост да остава
между нас и съответния служител. Отпуснати са милиони
за киберсигурност, изхарчени
са. А едно незавършило висше
образование момче пробива
секретите на страната. Опозорени сме за пореден път.
Най-популярният американски всекидневник открито се
присмива. От Брюксел се чуват
гласове, че шенгенското пространство ще остане мечта неосъществима…
На г-н Гешев са необходими
17 гласа във Висшия съдебен
съвет. Изчисленията на Цацаров показват, че той ги има.
Президентът може да наложи
вето, но няма как да спре избиране. До октомври има още
доста време. Обезпокоителна
е репликата, изпусната от кан-

Левицата, съсредоточена в обединението си, засега
мълчи. Пита се защо. Нали са за глобалната промяна на
обстановката. Тя е невъзможна, ако се запази статуквото в обвинителните органи. Без тях каквито и да са брюкселските указания, разчистването на авгиевите обори на
прехода е невъзможно.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.
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Български

До ГЛаВНИЯ РеДаКТоР

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да
споделя мислите си за
някои наболели проблеми в държавата. Имах
„щастието” да живея в
три строя – царство,
социализъм и накрая
– „демокрация”. Каква
ти демокрация, то си е
пладнешки хайдутлук!
Вчерашни келеши за месеци станаха милионери, дори и милиардери.
Аз цял живот съм работила и, както се казва,
съм пораснала на нивата, но едва свързвам
двата края.
При цар Борис III бях
много малка, но помня и
тогавашните дивотии,
когато при засети 50
дка жито трябваше да
ядем хляб с картофи, за
да храним войниците на
Хитлер за това, че Борис беше прикачил към
колесницата му България. И по същата причина сегашните ни „братя” американци и англичани разсипаха София,
че и други градове „случайно” и избиха много
хора. Вечер се събирахме със съседите и треперехме от страх да не
би случайно и при нас да
падне някоя бомба „играчка”. А сега се бият в

гърдите, че и Ден на Европа празнуват, а не Ден
на победата, заради която загинаха хиляди хора – войници, старци и
деца…
Не искам да кажа, че
при социализма всичко беше наред, но нямаше хора, които ровят в
кофите за боклук, пребити и изнасилени бабички за два лева… Не
ядяхме банани, но нямаше и отрови, с които ежедневно ни тро-

вят днес, че чак телата на мъртвите не може да се разложат за десетилетия.
От 1988 г. съм пенсионерка. Пенсията ми
беше 165,40 лв. Стигаха
ми, защото токът бе 2
ст. нощната тарифа и
4 ст. – дневната. При царуването на Иван Костов ме върнаха на 65 лв.
Яж, пей и се смей, ако можеш, или по-добре умирай, за да не се мъчиш!

Слава богу, оцелях, но вече не мога да работя. 85
години стигат!
Преди време попаднах
на интервю на Хекимян с
Борисов. Той не можеше
да си зададе въпросите,
защото премиерът непрекъснато го прекъсваше. Не се разбираше кой е
водещият, ако не го знаеш. Същото се получи и в
„Панорама” с водещ Бойко Василев. И той, горкият, трудно вземаше
думата, а трябваше да

е обратно. Разговорът
им се водеше по телефона от Европа, където министър-председателят беше.
Той оправи Балканите и България, а сега и
Европа ще оправя. Не
пропусна да се похвали с добавките за найбедните пенсионери.
Не уточни, че са мижавите 40 лв., а ги каза в
милиони. Така звучи подобре. Аз нищо не полу-

5

на читателя

чих, защото съм пенсионерка „милионерка”. Моите 40 лв. нека ги разделят с „бедняка” Горанов, защото и той, горкият, едва крета. Добре че има богат кум, за
да живее в палат. Иначе го чакаше някой цигански коптор. Борисов
непрекъснато се хвалеше с „чудесата”, които
е направил за страната
ни, но пропусна да каже
колко време му трябва,
за да я затрие от картата на света. Тридесет години вече българският народ търпи да
го доят и стрижат като овцете. Премиерът
говори против комунистите, а той какъв беше, когато вървеше подир Тодор Живков? Комунист или фашист? Но
такива като него има
много – все отбор юнаци! Те са слагачи, нагаждачи, използвачи. Българите са наивни и ги търпят с години. Стига вече! Търпението ни изтече! Трябва да изметем тия, назначените
на държавната хранилка. Струва ми се, че е дошло времето народът
да се съвземе и както
през 1923 г. – да грабне
в ръцете каквото може,
за да строшим главата
на ламята, дето мисли
да царува, докато светът съществува!
Евгения БраЙНова

ПоЩаЛЬоН

Георги Петров от Пловдив ни е изпратил писмо, в което пише, че харесва вестника,
но не всичко. Той цитира статия на главния редактор, в която според него авторът не е
казал всички истини. Материалът завършва с текста „социалистите дишат във врата на Бойко Борисов”, с което той не е съгласен и продължава с критики срещу Корнелия Нинова и политиката й.
„Преди 20 г. предложих на един митинг за хората, които са били на фронта, да има специални
магазини и аптеки и те ми се присмяха. Сега предлагам на пенсионерите над 70 г. да им се даде право да имат оръжие за самоотбрана”, казва в пространното си писмо за ситуацията в България читателят ангел Пъндев от Харманли.
ТЪРСЯ ЛеК

Зов за помощ!
Преди време на мястото на мустаците ми се
появиха червени пъпки, които много сърбят
и при натискане
болят.
В продължение на
една година ме лекуваха лекари,
които използваха осем
вида лекарства за мазане и хапчета, но без
резултат.

Моля читатели, които знаят как могат да
бъдат излекувани, да се
обадят на тел.
0894/7790-18, за
да си
дам адреса.
Ц е л та ми е
с писмо
да опишете
начини за лечение на това заболяване, които са помогнали на някого.
Йордан гЕоргиЕв

Теснолинейката - страст, любов, хоби

"Хубаво е да правиш
хубави неща." Така едно 19-годишно момче
преди години обяснява
странната си за мнозина страст - да прави добрини за теснолинейката и за хората по пътя й. Той се казва Кристиан Ваклинов и е роден през 1994 г. Малкото влакче, което се провира между Родопите,
Рила и Пирин и се изкачва до най-високата
гара на Балканите, е голямата му тръпка. "Аз
съм от Пазарджик. Когато бях малък, родителите ми често ме водеха на Велинград. Тръгвахме с колата все в такъв час, че да срещнем
по пътя малкото влакче. Освен това прадядо
ми е участвал в строежа

на тази линия през 20те години на миналия
век - разказва Кристиан. - До 2005 г. не се бях
качвал на теснолинейката. Първото пътуване
беше с баща ми. После
чак през 2009-а поканих мои съученици от
София на гости в Пазарджик. Времето беше лошо и решихме да се повозим на малкото влакче. Толкова ни впечатли, че от този момент
на всеки два месеца си
правехме по една екскурзия с теснолинейката. Аз започнах все
по-често да се качвам
на влакчето. При всяко
пътуване разговарях с
хората - с пътниците,
със служителите, с туристите... Чух различни
мнения, научих какво

ги вълнува, кое не не обръща внимание на
им харесва. Мест- неговите предложения,
ните много стра- Кристиан решава да
даха от липсата прати писмо директно
на удобни вла- на тогавашния премикове по линията. ер Пламен Орешарски.
Разбрах, че най- От там идва дългоочакизползваният е ваният отговор - Минисбил този от До- терството на транспорбринище за Сеп- та е получило нареждатември в 18,30 ч. не да разгледа въпроса.
И така промяната в
Хората в тази част
на България,
помаците,
са толкова бедни
и измъчени,
а в същото
време са така
гостоприемни и добри.
Затова реших да опитам да им помогна, с каквото мога."
Така на Кристиан му хрум- Кристиан беше поканен от прева да напи- зидента Румен Радев в Гербовата
ше писмо до
зала на "Дондуков" №2
управата на
БДЖ и министерството маршрута на теснолина транспорта с пред- нейката и спирката в
ложение за включване Якоруда са факт. Дона още един влак, кой- бротворецът обаче не
то да се движи в участъ- се чувства герой. "Хорака от линията Добрини- та така говорят. Но аз не
ще - Якоруда. Отговор направих всичко това зане получава. Но не се от- ради изявите по телевиказва и продължава да зията и вниманието, коепише. След като никой то ми обръщат. А защо-

то местните имаха нужда, но никой не ги чуваше - обяснява той. - Опитах се да направя нещо
и успях. Това е всичко."
Кристиан е изучил в детайли историята на малкото влакче от хрумването за създаването му
до днес. Разказва разпалено за геройството на
инженерите, които успяват да издълбаят скалите, за да направят път
за "Тексаското влакче",
както местните наричат
уникалната теснолинейка. Плановете и идеите
на Кристиан нямат край.
Тя вече е част от живота му. "Аз съм огромен
фен на влакчето. Може
би е страст това, любов,
хоби...”, разсъждава той.
От няколко години
Кристиан е създал интернет сайт и гражданско сдружение за родопската теснолинейка,
където заедно с негов

приятел продължават
да работят за идеята.
Той движи както борбата, така и съвместната работа с държавните
институции и общините за запазване и развитие на линията, дава и реализира идеи за
подобрение на разписанието и комфорта на
пътуването, следи пътникопотока по линията и чрез данните аргументира пред БДЖ нуждата от запазването на
теснолинейката. Организира масови прояви
и чествания по различни поводи, свързани с
линията, както и ръководи доброволческите
дейности по възстановяването на спирка Цепина и превръщането
й в музей на теснолинейката.
камелия
алЕксаНДрова

Б. р. На 30 юли т.г. родопската теснолинейка
отпразнува 80-годишен юбилей с празнично
пътуване от гара Септември до гара Белица.
На тази дата през 1939 г. цар Борис III открива новопостроената отсечка, като лично управлява локомотива на първия влак.
Два ретро вагона от царско време и парен
локомотив, подобен на този, който е управлявал цар Борис III, се превърнаха в истинска
атракция за пътниците на гара Септември.
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Писмата

Защо не се
помага еднакво?

Уважаема редакция,
Много ме вълнува, както и всички обикновени
хора, въпросът за здравеопазването у нас. Толкова
проблеми, толкова недостатъци има тази система,
сега отново ще се опитват да я реформират, дали
успешно – кой знае. И на фона на отвратителното
й функциониране научихме новината, че е спасен
животът на млад български лекар, водещ анестезиолог в столична болница, който получава животозастрашаващ пристъп по време на работа. Тогава
всички негови колеги действат мълниеносно, организират се с лекари от известна и конкурентна
частна клиника и успяват да го върнат към живота!
Похвално, достойно и човешко поведение, на което
всички се възхитихме! Браво на колегите на лекаря!
Само се питам – а не може ли да се действа по същия начин спрямо обикновените пациенти, изпаднали в подобни ситуации? Или по-точно не е ли редно
да се прави именно така за всеки човешки живот?
Нали той е безценен за нас! Спомних си случая, когато пациент на друга столична болница, припаднал
на входа й, почина, защото никой не излиза да му
помогне, а чакат линейка от Бърза помощ, понеже
така било по закон!!!
Нека всички, от които зависи здравеопазването,
проумеят, че законите, конкуренцията и парите са
важни, но най-важни са здравето и животът на хората! Друга логика просто няма!
Ивана Стоянова, София

Български

Радости и болки

Споделете с нас

Щ

е споделя с
вас това, което знам от личен опит, виждам и чувам всеки ден. Оплакват се, че животът е
труден. А защо е така?
От кого зависи той?
Раждаме се безпомощни. За нас се грижат родители, осиновители, държавни институции. Растем. Нормалният човек усвоява професия, грижи
се за себе си, за своето семейство – деца,
родители… С разумно разпределение на
средствата може да се
осигурят най-необходимите неща – дом,
легло, храна, дрехи.
Може да се живее с
труд, честно и скромно. И да се наслаждаваме на красотата
на земята, небето, богатия духовен живот,
създаден от хора преди нас. И да търсим и
създаваме красота за
другите. Това би могло да бъде щастие с
хляб, небе и песента
на птиците. Такъв е
животът ми и ще бъде до моя край. Не
съжалявам за разни
екстри и лукс, каквито виждам и за които чувам от екрана. С
чиста и спокойна съвест съм – нямам да

Всичко е в нашите ръце
давам, не обичам да
вземам. Готова съм за
небитието!...
Знам, чувам от екрана за хора по света
с много големи богатства. Това не е от наследство и хазарт. Големите пари са при тези,
които „законно” крадат
или продават достойнството и народа си.
И като имат толкова много, защо не
помогнат на когото е в беда? Ако от
многото се вземе
малко, това би било справедливо…
Като се пенсионирах – със 178
лв., живеех сама, с
разклатено здраве.
Справях се с пенсията си, затова помагах безплатно
на деца по учебен
предмет. В продължение на години. В
Библията пише, че
сме на земята, за да
изградим себе си и
да бъдем съвършениq както е нашият
Отец. Може ли да
е щастлив човек, който
не познава удоволствието от добре свършената работа?
Забравихме кои и

какви сме. Стоките са с
неразбираеми етикети.
Националните ни богатства станаха лична собственост на пришълци.
Заграбване на чужди
блага не прави живота на човека щастлив. В
книгата „Джонатан Ливингстън Чайката” от
Ричард Бах, от семей-

ството на Йохан С. Бах,
се казва, че животът на
земята ни е даден, за да
се усъвършенстваме.
Но как се „усъвършен-

Златните правила за
дълъг живот на Индра Деви

Продължение от бр. 30
15. Не приемайте повече от една
порция с нишестена храна наведнъж.
Например, ако ядете ориз, откажете се
от хляба, картофите и
макароните в същото
хранене.
16. Ако имате проблем с перисталтиката на червата, направете си такова меню, че да не консумиране нишесте и протеини заедно, особено с продукти, съдържащи сяра – като грах,
зеле, яйца, ряпа и др.
17. Не изхвърляй-

те водата, в която
варите зеленчуци.
Пийте я или я използвайте за приготвяне
на супа. Картофената
вода например е много полезна.
18. Не изхвърляйте зелените части на
морковите, цвеклото, репичките и пащърнака. Завържете
ги и ги сложете в супата докато ври, а после ги изхвърлете.
19. Варете зеленчуците в малко количество вода и на бавен огън, а още подобре – на пара.
2 0 .  И з б я г в а й т е
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пържената и
мазна храна,
защото тя се
усвоява побавно. Първи напускат
стомаха въглехидратите, след това
– протеините
и най-накрая
– мазнините.
2 1 .
Всички
жив о тински
мазнини
повишават нивото на холестерол в кръвта.
Най-много холестерол се съдържа
в мозъка, яйчния
жълтък и черния
дроб, а най-малко
– в млякото, изварата и рибата.
22. Всяка храна,
богата на животински мазнини,
е опасна. Високият процент мазнини и ниският процент протеини в
храната възпрепятстват действието на ферментите.
23. Не забравяйте,
че е важно не само

количеството калории в мазнините, но
и техният състав. Например в бекона няма нищо друго освен
калории – нито витамини, нито минерали.
24. Когато няколко
пъти подгряваме храна, в която има мазнини
(включително

растителни), с всяко
следващо претопляне

я правим по-вредна.
Ефектът е подобен на
повторното използване на мазнина, в която е пържено.
25. Най-важното
правило обаче е вашето отношение към
храната на трапезата. Процесът на хранене и засищане тряб-

стваме”, се вижда всеки божи ден в действителността около нас и
на екрана – преяждане,
алкохол, цигари, наркотици, катастрофи, престъпност и т. н.
В живота ни нахлува цинизмът от филмите. Въпреки всичко, господа, да не се оплакваме от живота! Той е в
нашите ръце. Какъвто
си го направим, такъв
ще го имаме.
Да огледаме
себе си и да
се погрижим
за духовния
си живот. Да
търсим и създаваме красиви и полезни неща в природата,
във всички
видове изкуства и в работата ни, в това, което създаваме. „Животът ще бъде рай!” Ще бъде, ако се
погрижим за това.
Това е мнението ми
от моя живот.
Н. ДОНЕВА
ва да е бавен, да носи удоволствие и да
е в приятна обстановка и приятелска
компания.
26. Храна, която
се поглъща в състояние на стрес, раздразнение или лошо
настроение, предизвиква токсични промени в организма. Затова, когато сте в такова състояние, подобре изобщо не сядайте на масата, а
почакайте, докато
настроението ви се
нормализира.
27. Избягвайте
неприятните разговори, докато се храните. Красиво сервираната маса прави процеса още поприятен, така както
усмивката, веселият
разговор или красивите цветя. Благославяйте храната и тя ще
ви донесе радост. Никога не съобщавайте неприятни новини
преди или по време
на хранене. Това ще
навреди не само на
храносмилането, но
и на организма като цяло.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Надеждата крепи
Кривина

Там, където река
Янтра се влива в Дунав, е разположено село Кривина. То е едно от
най-малките населени
места в община Ценово. В него живеят близо
350 души, като повече
от две трети от жителите му са на пенсионна
възраст. Болшинството
от мъжете и жените с
посребрели коси твърдо живеят с мисълта, че
селото им в близките
години няма да заприлича на старчески дом,
а ще придобие нов облик с повече млади хора и деца. И за това има
много предпоставки с
положителен знак. Идеята най-силно се подхранва от проектите за
експонирането на римския кастел Ятрус. Съоръжението е много добре запазено и
със сигурност
щ е

привлече
поток
от
български и чуждестранни туристи, но
след като се реставрира и се изгради прилежащата инфраструктура. Но докато крепостта отвори врати за посещение, делниците в
Кривина ще преминават монотонно, с обичайните проблеми на
жителите му. Другата
искрица на надеждата е свързана с реките Дунав и Янтра, които през последните
години привличат все
повече почитатели. От
ранна пролет до късна есен могат да се видят любители на водните спортове и на риболова.
Едно от най-големите събития в Кривина е
празникът на река Дунав. Събират се стотици
мъже и жени, за да
опитат от традиционната рибена чорба.
И всичко
това може
да се сбъдне в обозримото
бъдеще.
Кривинчени силно
вярват, че промените ще дадат
нов стимул за по-доброто бъдеще на селото. Дано да не е както с
идеята за панорамния

път покрай Дунав, който трябваше да свързва Свищов и Русе и се
очертаваше като найпряката връзка между
двата града. Но обещанията започнаха полека-лека да се забравят,
защото управляващите
не са много щедри към
пограничните райони,
а и парите за ново строителство все не достигат. На 2 юни в Кривина
по традиция отбелязват селищния празник.
Освен задължителните
фойерверки се провежда факелно шествие с
мотори и се организира турнир по борба. Общоселското празненство завършва в късна
доба с кръшни хора и
богати трапези.
Колкото и да е тъжен
фактът, но през
мина-

лата година в Кривина се е
родило само едно дете.
Шест момичета и момчета всеки ден пътуват

тобус до съседното село Новград, за да посещават училище.
Такава е картината
не само в Кривина, но
и в повечето български
села. Хората отдавна са
казали, че ако училището затвори врати, селото бавно започва да се
обезлюдява и
да замира.

Но и
в лошото почти винаги има добра новина.
ната в поЗа по-малко от годи- вечето от случаите бие
на три семейства за погребения и мноот Великобрита- го малко за празници.
ния купиха имо- Хората от третата възти в Кривина и започнаха да ремонтират
къщите.
„Хората от
нашия край почитаме традициите и спазваме обичаите и празниците. Стремим се според силите и възможностите си да
поддържаме жиНа риболов
винката. Особено

тържествено
се отбелязва

Крепостта
Ятрус
по няколко километра с ав-

цялото село и се
освещава курбан
за здраве“, споделя Слави Анчев, председател
на местната пенсионерска организация. Според
него лошото е,
че камба-

Свети Дух,
когато в двора на църквата „Света Троица“ се събира

раст, запазили младежкия си дух, са в основата на провеждането на
повечето от тържествата. В подготовката им активно се включват и членовете на читалищното
настоятелство.
Почти всяка идея се
заражда на сбирките на
пенсионерите. На сбирките за сутрешното кафе или чай в клуба идват по 30-40 човека. Те
не само обсъждат местните и световните новини, но четат вестници
или играят карти, гледат
телевизия и отбелязват
рождените си дни. Поч-

ти винаги има опашка,
за да седнат на лаптопа
и да си прегледат електронните пощи или
да се свържат с
роднините
си в близки
и далечни
страни. Помещението е предоставено,
ремонтирано и обзаведено с финансова помощ от община Ценово. Тук всеки
може да ползва безплатен интернет. „Хората са
самотни и тук намират
някаква разтуха. Особено преди обяд в пенсионерския клуб е като

пчелен кошер“, разказва организаторът Тодоринка Колева. Дамите в
пенсионерската организация споделят не само делничните си проблеми. Преди няколко
месеца се роди идеята
всяка жена да донесе от
дома си книги, започнаха да ги разменят помежду си и така организираха подвижна библиотека.
Особено оживено
се дискутират местните проблеми. Хората от третата възраст
с изключителна острота поставят въпроса за
транспортното обслужване. Автобусната линия за Свищов се поддържа, но е затруднена
връзката с Бяла, Ценово
и Русе. При необходимост трябва да разчитат
на помощта на близки и
роднини или на личните
си автомобили.
Хората се вълнуват и
от пътната инфраструктура и захранването с
питейна вода. В Кривина единствено по главната улица може спокойно да се шофира. Останалите пътища не са
виждали ремонти от по-

строяването им. Почти не минава ден без
да има авария във водопреносната система, която е много остаряла и амортизирана.
Иначе през тази година трябва основно да
се ремонтира паркът
и да се обнови паметната плоча на загиналите във войните жители на Кривина.
Ръководството на
община Ценово и кметството полагат немалко грижи за здравното обслужване на населението. Лекарският кабинет е отворен
всеки ден, редовно
се осигуряват и прегледи от специалисти,
правят се
и лабораторни изследвания. „Читалището остана единственото
място за
духовен
живот
в селото. Найактивна
дейност
развива женската певческа група“, разказва Петър Пенчев. Той
е председател на читалищното настоятелство от 1986 година.
Витрините с медали,
купи и грамоти навяват спомени за славата на местните самодейни състави през отминалите години. И до
ден-днешен в библиотеката на НЧ „Отец Паисий“ се купуват нови
книги, а общият фонд
надхвърля 10 000 заглавия.
Единственото
оживление в Кривина настъпва през почивните и празничните дни, когато се връщат младите от съседните градове. По време на ваканциите внучетата пристигат при
баба и дядо.
Местните жители
искрено се надяват
живинката да не напуска селото, а в бъдеще името на Кривина
да е по-често споменавано и да става известно не само с историческите забележителности.
Марий ПЕЙЧЕВ

2

8

Фолклорно

32

Български

богатство

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

Магията на Рожен
чев, виртуозен гайдар и
ръководител на оркестър „101 каба гайди”.
Според музиканта фестивалът на Роженските поляни се е превърнал в събитие и доказателство, че родопската,
бъл-

Рожен отново беше сцена на българската фолклорна музика и традиции през
трите дни на Събора
на народното творчество и животновъдството.
Традиционната
проява с над 100-годишна история събра
на Роженските поляни над 280 хиляди
посетители и 3500
певци, танцьори
и инструменталисти от всички фолклорни области на
страната.
„Мисията на
Роженския събор е да ни напомня, че така
както нашите каба гайди могат заедно да разлюлеят една непоклатима планина, така всички ние
с дружни усилия можем да надмогнем
апатията и да въздигнем
България
там, където заслужава
да бъде.”
Това заяви президентът
Румен Радев в словото си
на откриването на
събора
„Рожен
2019”.
Според
президента Роженският събор
е празник
на
нашата
българска родова памет и жив
извор
на българското единство.
Съборът на Роженските поляни бе
открит със звън от

наниз чанове, разлюлени от президента, и изпълнители от ансамбъл
„Родопа”.
„Ние, българите, тачим местата, които ни
събират и обединяват,
които ни дават възможност да погле-

сива и живописна страница от родопската приказка, от дълговечната
българска история. Някога на тези поляни са
си давали среща разделените родопски родове от двете страни на
границата.

днем към
самите себе си през
погледа на нашите предци и техните ценности.

Днес
се стичаме хиляди от всички краища
на отечеството, от целия свят,
за да почерпим
сила от
корена.
Да потърсим
най-чистата вода от извора за
зажаднелите си души”, заяви президентът Радев
в
словото
си.
„Роженският събор
наистина обединява
българите; хората идват, за
да глътнат от
въздуха на Рожен и от
музиката на Родопите”,
коментира Костадин Ил-

Роженският събор е съвременен израз на кра-

гарската фолклорна музика
са съхранени. Съборът
показа величавата родопска музика в целия
й блясък, а емоционалната оценка на публиката през трите дни е показателна за това.
В сензация на
втория ден от
събора се превърна 28-годишната Рейчъл от Тексас,
изпълнила
изключително емоционално, точно и
красиво "Девойко мари хубава".
Младата американка
посещава за първи път
България, след като вече е влюбена в българския фолклор. Неповторимото й изпълнение
на емблематични български фолклорни песни не издава и за миг,
че пее чужденка. Рейчъл разказа пред журналисти, че сама е научила българските песни, слушайки ги от записи в интернет. Допълва,
че е очарована от първата си среща с България, която има най-хубавата фолклорна музика с най-сложния ритъм.
Над 100 деца и младежи участваха в провеждащия се за първи път
на Роженския събор
конкурс за
автентични народни носии.
Най-малкият участник, пременен в
носия, бе
момиче на
една година. Кукер с
50 чана бе
сред претендентите в конкурса за автентични облекла.
Галаконцертът „Родопска вечер” открои
красотата на музиката

на Родопите в изпълнение на ансамбъл „Родопа”, на „100 каба гайди”,
„101 каба гайди”, „Каба
кабадайлии”, Златина
Узунова, Валя Балканска, Петър Янев, Кристина Енге-

рова,
Светла Дукатева, Николай Славеев и др.
По думите на Валя
Балканска Рожен е мястото, което обединява
народа и събира поколенията – както в мина-

лото, така и сега.
Народната певица
сподели, че не пропуска събора в Рожен и
заради хората. „Когато хорото се хване, ти
не поглеждаш кой е до

теб, но водиш хорото и
се радваш. Искаме традициите да се възобновяват и да не се забравят.”

На събора по традиция свири и оркестър
„100 каба гайди”. Каба
гайдата е символ на Родопите. Художественият ръководител Тодор
Тодоров обясни, че оркестърът е основан през
1961 г. от Апостол Кисьов и оттогава свири на
родопските поляни.
На втория фестивален ден Родопа планина разказа своята приказка за нестинарството.
На роженска
сцена бе представена за първи
път и авторската
фолклорна песен,
посветена на освободителя на Родопите полк. Владимир Серафимов. Изпълненията на участниците в Националния фолклорен
конкурс бяха на фона
на 320-метрово българско знаме, разгърнато
на поляните.
Етнографски и музейни изложби, базари

на био- и фермерски
продукти от Родопите,
занаятчийски работилници, етноселище и изложения бяха включени в програмата на събора.
Съборът беше
закрит с
церемония
по
награждаването на
лауреатите на националния фолклорен
конкурс.
Родопите и Роженският събор
донесоха радост и прохлада на хиляди българи, които избраха да се
хванат на нашенското
хоро.
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На какво да научим внуците

Бабите и дядовците
са пазители на родовата памет и житейската мъдрост. Свидетели на способността на
човек да се справя с големите предизвикателства, пред които го изправя животът. Затова те са важни участници във формирането на
детето като личност.
Ето някои от нещата,
които едно дете може
да научи най-добре от
баба и дядо:
Да се вглежда
във вътрешната красота у хората
Дори
още млади, баба и дядо в очите на внучето са олицетворение на
зрялата възраст
и времето, което лети безвъзвратно. Бръчките, болежките, гласът
и походката са възприемани от детето като
нормален израз на старостта и промяната във
физиката на човека, която следва.
Въпреки това дядо
и баба могат да се превърнат в герои в очите на своето внуче. За
да спечели възхищението и доверието на детето, на възрастния човек не са му нужни мускули и младежки вид, а
добро сърце и отдаденост. Прекарвайки време заедно, детето ще се
От стр. 1
От своя страна българката Виола Есен
(Елена Колчагова) ръководи Международното училище по танци, което се намира в
Карнеги Хол. В него се
преподават уроци по
балет и джаз.
Марлон Брандо често отива в студиото с
бонго барабаните си
(кубински двойни барабани) и акомпанира на учителите, които
преподават. Така той се
запознава с Виола Есен.
Нейната история и
тази на родителите й
е много интересна и
би могла да послужи
за сценарий на филм.
Родът на баща й Асен
Колчагов е от Банско и
има 300-годишна история. Той е свързан със
семейството на Паисий
Хилендарски. В рода се
гордеят, че имат професор в Сорбоната, десетки лекари, инженери, учители.
Бащата и майката на
красавицата емигрират в Америка. Елена
се ражда през 1919 г. в
град Сейнт Луис, Мисури, САЩ. Още 3-годиш-

научи да цени различния от стереотипа в обществото тип красота.
Дядо и баба са важни и
красиви, дори и да не
са най-младите или найсилните.
Да има кураж,
защото винаги ще се
открие решение
Бабите и дядовците
също така са олицетворение на упоритостта и
вътрешната сила, която ни кара да постигаме це-

лите
си. Макар и преминали
през различни трудности в своя живот - както емоционални, така и
финансови, те са оцелели и днес са готови
да предадат тази мъдрост на своите внуци с
усмивка.
Ето защо за децата
баба и дядо се превръщат в материализиран
израз на това как животът винаги предлага решения въпреки трудностите и препятствията.
Нужно ти е единствено
смелост и увереност в
собствените способности.
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Ценността на
родовата памет
и история
Едно от най-любимите неща за децата, когато са заедно с баба и
дядо, е да гледат стари
снимки. По този начин
внуците откриват физическите прилики между
отделни членове на фамилията, сравняват се с
тях, научават истории
от миналото, приключения, през които са преминали роднините им.
Така родовата памет
се превръща в безценно знание за детето, което е свикнало да гледа само в настоящето и към бъдещето.
Понякога само една
стара фотография
може да вдъхнови и
да те накара да мечтаеш много повече дори и от най-скъпия модерен таблет.
Да откриват и ценят
красотата в малките
неща
Случва се децата да се
чувстват много по-удовлетворени от един следобед, прекаран с баба
и дядо, отколкото например от получаването на нови играчки.
Времето, прекарано с
баба и дядо, е пълно с
простички дейности, което го прави забележително и интересно. Разходката в парка, приготвянето на домашна торта са споделени преживявания, които развиват фантазията на детето много повече, от която и да е играчка.

9
Маски за отпусната
и повяхнала кожа
свят

Български

КРАСИВИ
НА ВСЯКА
ВЪЗРАСТ

Белтъкът е естествено стягащо и подхранващо кожата средство.
 Смесете белтъците
на две яйца и ги разбийте, докато станат на пяна. Нанесете върху лицето и шията. Изчакайте
около 20 минути и след
това изплакнете с хладка вода.
 Друг вариант е да
добавите една супена
лъжица кисело мляко
към един яйчен белтък
и да нанесете получената смес.
Мед и яйчен белтък.
Смес от мед с яйчен бел-

тък може да направи чудеса за отпуснатата кожа. Разбъркайте добре 1
супена лъжица мед с яйчен белтък. Почистете
лицето, нанесете сме-

Как да почистим загорялата печка

Ако редовно почиствате фурната след употреба, няма да ви се наложи да стържете загорялата мазнина по стените и по стъклото на
печката. В тези случаи можете да се
справите само с помощта на един
лимон – нарязвате го на резенчета
и с тях натърквате стените на фурната. След това се измива с кърпа,
натопена в топла вода, а накрая се
избърсва със суха кърпа.
Но ако всеки път след като готвите нещо ви мързи да почистите фурната, върху стените и върху
стъклото й ще се натрупа загоряла
мазнина, която е много трудна за
отстраняване. Затоплете фурната до 50 градуса, изключете я и измийте стените й с разтвор, приготвен от една част топла вода и три
части оцет. Този разтвор ще помогне не само за изчистването на мазните петна, но и за отстраняването
на неприятната миризма. След това фурната се измива с топла вода

и се избърсва със суха салфетка.
Вместо оцет можете да използвате сода бикарбонат – 100 грама
на един литър вода. Но ако мазнината е толкова загоряла, че не може с нищо да я изчистите, ще ви помогне средство за миене на съдове.
Сложете на дъното на фурната
метална купа с малко вода, добавете почистващото средство и включете фурната на 100 градуса. Оставете за половин час и не отваряйте
вратата й през това време. Водните
пàри, които ще се образуват от кипенето на водата, ще помогнат за
разтварянето на мръсотията. Изключете фурната и я изчистете с
гъба и топла вода.
Решетката на фурната се чисти със сода и вода. Лесно се отстраняват загорели мазнини от фурната с помощта на смес от настърган
сапун, сода и оцет. Сместа се оставя да действа 20 минути и след това се измива с мокра кърпа.

Българската любов на Марлон Брандо
но, малкото момиченце
непрекъснато пее и танцува вкъщи и родителите й решават да развият
нейните артистични заложби. За целта се преместват да живеят в Ню
Йорк, където тя започва да посещава частното балетно училище на
руския хореограф Михаил Мордкин, чието
име по това време е нашумяло в артистичните
среди. Мордкин е партнирал на знаменитата
Анна Павлова и е печелил симпатиите на зрителите. Той отделя голямо внимание на талантливата си ученичка
и постига успехи с нея.
Българската емиграция
в Ню Йорк се гордее с
артистичното момиче
и по случай празника
на св. св. Кирил и Методий през 1927 г. Елена
така танцува ръченица,
че е избрана за кралица на тържеството. Българският вестник „Утро“
веднага отбелязва събитието със заглавие „Изгрява българска звезда“. Колчагова се пред-

ставя с голям
успех и на балетната сцена.
През 1937
г. Мордкин
я включва в
своята премиера
на
„Целият американски балет“. Публиката е възхитена от младата жена, от
нейното изящество, красота и талант. По-късно зрителите приемат
изпълнението й в балета
„Себастиан"
на Джанкарло Меноти с
нестихващи
бисове и отрупват Елена с цветя. Тя е зашеметена от отношението на
изисканите балетомани
и тогава решава да има
псевдоним. Сама се нарича Виола Есен.
През 1937 г., на 18 години, Виола се омъжва

ста равномерно
върху лицето и изчакайте
да изсъхне (10-15
минути).
След това
изплакнете добре
с вода и
измийте
с продукт
за почистване на лице.
Може да използвате
всяко от тези средства
два пъти седмично, за да
се насладите на стегната
и сияйна кожа.

за южноамерикански
дипломат и иска да се
откаже от артистичната
си кариера. Малко преди да вземе това съдбовно решение, тя има интересно предложение.
Красавицата отдавна е
забелязана от филмови

продуценти и режисьори, които решават да я
привлекат за различни
роли. Есен участва във
филма на Бен Хект „Призракът на розата“ (1946
г.). Той й дава ролята
на Хайди, която е млада балерина, съсипана
от любовта на ревнив
танцьор. Филмът обаче
претърпява неуспех. По
това време Виола (Елена Колчагова) е в компанията на двe интересни
личности - на художника Кирил Петров Василев и на балетния импресарио и хореограф
Жорж де Куе-Вас, женен
за Маргарет Рокфелер
Стронг, внучка на Джон
Рокфелер.
Животът е пред младата дама. И Кирил Василев, и Жорж я съветват
да не оставя изкуството,
техните среди, в които
се диша по-леко. Виола
Есен е малко раздвоена,
но съветът на приятелите й я успокоява.
Според други писания, свързани с балерината, биографията й има

следния вариант. През
1950 г. Елена Колчагова се омъжва за американския актьор Габриел Дел, който е познат
на българската публика
от сериала „Бар на ъгъла“. Двамата имат син,
Бо дел Векио, който се
ражда през 1956 г. Следите на Виола Есен се
губят. Може би в някои
спомени на български
емигранти има написано нещо за нея. Бизнесменът Димитър Колчагов, който е неин близък и е родом от Банско,
споменава в мемоарите си в ръкопис, че българката изпада в големи финансови дългове,
които не може да върне. Знае се само, че тя
умира през 1970 г., на 16
януари, на 51 години. В
нейно лице Холивуд губи една актриса, която
няма импресарио, силно ранима и не намерила подкрепа сред близките си хора. Вестникарските текстове от 30-те
години на XX век твърдят, че Елена Колчагова никога не е крила, че
е българка и е обичала
своя роден край.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

2

10

32

Вкуснотии

в чинии

Български

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

Ñëúн÷еâи ñиðоïи çа ãоðеùите дни
Лято е и е време да запазим плодовете
му за студените дни. Всичко, което се приготвя вкъщи, трябва да е направено с много желание, за да се хареса на онези, за които го приготвяме.
Можем да си правим домашни сиропи, които не ни отнемат много време, но стават
вкусни и ароматни. Разбира се, нямат ни-

що общо с газираните и вредни напитки, които внуците ни така обичат. Разликата е в това, че домашните сиропи не са вредни и ако искате малчуганите да не се заглеждат по магазините за газирана напитка, направете им
сироп у дома. Ще има с какво да разхладите
и вашите гости.

Ñоê от ãðоçде
ñ ðоçìаðин

Ñóðоâ ëиìоноâ ñиðоï
Îт ãоðñêи êúïини
Продукти: горски къпини – 1,4 кг, захар – 1,5 кг, лимонена киселина - 1
1/2 ч. л.
Приготвяне: Къпините минават през
сокоизстисквачка.
Полученият сок (1 литър) се слага в тенджера на котлона,
засича се около 5-10
минути след завиране, после се прибавя
захарта. Вари се, докато капка, пусната в чаша вода, падне на дъното и при
леко разбъркване се разтвори. Преди да се махне от
котлона (около 2-3 минути), се прибавя лимонената киселина. След това още горещ се налива в бутилки. Съхранява се на сухо и тъмно място.

Продукти: лимони –
1 кг, захар - 1 кг, вода - 2 л.
Приготвяне:
Срежете лимоните на парченца,
отделете семките. Смелете, сложете в трилитров буркан и засипете със захарта. Добавете водата. Разклащайте
или разбърквайте периодично, за да се стопи захарта. Оставете в
хладилник за 2 денонощия, след което прецедете внимателно и налейте в бутилки, които

съхранявайте на хладно.
Преди поднасяне разредете с вода по желание
на гъстота и сладост. Добавете кубчета лед.

Çа êаøëиöа ñ небетøеêеð,
биðа и ëиìон

Ìентоâ
Продукти: мента - 2 връзки, вода
– 1,5 л, захар - 1 кг, лимонтузу - 2 ч. л.,
зелена сладкарска боя по желание.
Приготвяне: Стръковете заедно
с листата на ментата се измиват и се
накъсват или нарязват на едро. Слагат се в тенджера и се заливат с 1
литър и половина студена вода. Похлупват се и се оставят в хладилника между 24 и 36 ч. След това листата се прецеждат през цедка и хубаво се
изстискват, за да си пуснат максимално
аромата. Към сока се прибавят 1 кг захар
и 2 ч. л. лимонтузу. Бърка се интензивно
до разтварянето им.
За да се оцвети в зелено, се използва зелена хранителна боя. Ако не желае-

те изкуствени оцветители, можете да я
пропуснете. Готовият сироп се налива
в стъклени бутилки с капачки и се съхранява в хладилник. Поднася се разреден с газирана или минерална вода, кубчета лед, листенца мента и резен лимон
за свежест.

Продукти:
бира 250 мл,
небетшекер
- 100 г,
лимон 1 бр.
Приготвяне: Лимонът се измива много добре
и се настъргва. В съд се изсипва
бирата с небетшекера и настъргания лимон. Слага се на котло-

на и се вари на
водна баня 30
минути, след
което сместа
се прецежда.
При силна и
упорита кашлица може да
се взема на
всеки 30 минути по 1 супена лъжица.
Този сироп е подходящ и за
деца, макар че е приготвен от
бира. Бирата се преварява, а това премахва алкохола.

Îт ñìоêиноâи ëиñта

Îт аðониÿ
Продукти: арония - 3 кг, кафява захар - 2 кг, вода - 2,5 л
(филтрирана или изворна).
Приготвяне: Изберете
здрави и добре узрели плодове. Почистете ги от листенца и дръжки и измийте в гевгир под течаща
вода. Поставете плодовете в
емайл и рана
тенджера и
ги залейте
с водата.
Сложете
тенджерата
на котлона и щом
течността заври, намалете и
оставете да къкри, докато остане до 2 литра.
Оставете съда за едно денонощие на хладно. На следващия ден прецедете плодовете и към 2 литра сок прибавете 2 кг захар. Загрейте, докато захарта се стопи, и налейте
в чисти и сухи бутилки (бур-

Продукти: грозде - 1 кг, розмарин - 3 - 4
стръка или половин пакетче, захар - 400 г,
мед - 2 с. л., лимонтузу - 2 пакетчета.
Приготвяне: Отделете по-хубавите зърна на около 1 кг грозде и ги сложете в дълбок
съд на котлона, след което добавете розмарина, меда и захарта и долейте вода колкото да ги
покрие.
Добавете и
лимонтузу и
оставете да
поври,
докато
се сгъсти. Прецежда се и се стерилизира в бутилки или буркани.

канчета). Стерилизирайте 5
минути от завирането.
съвет: От плодчетата можете да приготвите сладко, като добавите захар и лимонена
киселина. Можете да ги пасирате и да изсушите плодовата маса във фурна. От нея
се приготвя чудесен лечебен пестил.
Аронията съдържа голямо
количество лечебни съставки: биофеноли,
танини, флавонид, антоциани,
витамини А, С, Р,
Б9, В6, В2, Е, калций, калий, желязо, манган, йод, фосфор.
Сиропът от арония е лечебна и укрепваща напитка,
подсилваща имунитета и устойчивостта на организма
спрямо инфекции. Много полезен е срещу главоболие,
преумора, нервни напрежения и разстройства, както и
стимулира регенерирането
на мускулната и костната тъкан.

Продукти: листа от смокиня - 20 бр., вода - 1,2 л, захар - 1 кг, ванилена захар 1 бр., лимонтузу - 1 пакетче.
Приготвяне: Измитите
смокинови листа се пускат
в дълбока тенджера в 1 л кипяща вода и се варят 20 мин.
Когато изстине, отварата се
прецежда през тензух и отново се слага за 20-30 мину-

ти да ври на тих огън с 1 кг
кристална захар. Добавя се
пакетче ванилена захар или
2 прахчета ванилия. Накрая
се добавя и пакетче лимонтузу. Докато е още горещ, сиропът се пълни в бутилки от
сокчета, които се запечатват
и се оставят легнали да ваку- газирана или обикновена воумират капачките. При сер- да. От това количество изливиране може да се разреди с зат 4 шишенца от по 250 мл.

Îт дðенêи
Продукти: дренки - 1 кг, захар - 2 ч.
ч., лимонена киселина - 1 к. л., вода - 1 л.
Приготвяне: Набират се добре узрели дренки и се измиват обилно с вода. Поставят се в тенджера и се заливат със студена вода.
Вари се на силен котлон, докато
плодовете се напукат, за 20-30 минути. После се прецеждат добре през сито. Плодовете се запазват за сладкиши
или за украси. Сиропът се връща в тенджерката, сипва се захарта и се заварява, докато се разтопи около 10 минути. Към края се прибавя лимонената киселина. Охлажда се и се налива
в бутилки. Съхранява се в хладилник.
Може да се разрежда с газирана или
с минерална вода. Поднася се с листа
мента и бучки лед.

Îт ìато÷ина
Продукти: маточина - 10-15 стръка, вода
- 1 литър, захар - 1 кг,
лимонена киселина - 1
пакетче, жълта боя - по
желание.
Приготвяне: Маточината се бере задължително, преди да е
цъфнала, тогава листата й са най-ароматни.
Стръковете маточина се измиват и се поставят в подходящ съд,
поръсват се с лимонената киселина и се налива водата. Оставя се

да престои така в хладилник поне 48 часа.
След това се прецежда
през тензух, добавя се
захарта и се бърка до
пълното й разтваряне.
Сиропът се разлива в
бутилки и се съхранява в хладилник. Другият вариант е да се стерилизира 5 минути - така ще си имате консервиран сироп за цялата
година. Разреден със
сода или вода е много освежаваща напитка през лятото!

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.
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Сред цветята

Îôîðìÿíå íà æèâèÿ ïëåò
август е най-добрият месец
за рязане на иглолистните живи плетове.
В никакъв случай не спускайте страничните стени
съвсем отвесно. Най-добре е живият плет постепенно да се стеснява нагоре.
В противен случай
няма да мине дълго и
дръвчетата ще се оголят отдолу и ще загубят
добрия си вид.
По страничните стени и
отгоре често стърчат дълги единични израстъци. Преди подравняването те се отрязват малко по-навътре с градинската ножица.

Едва тогава можете да се заемете
с общия вид. За корекции в растежа на отделните иглолистни дървета използвайте само градинска ножица.
след края на август
можете да садите и пресаждате всички млади
иглолистни дръвчета.
Пресаждане е възможно само при млади растения с добра
коренова буца. Затова
използвайте само тези,
които сте засадили преди една или най-много две
години.
В разсадника можете да купите големи екземпляри елхи,
борчета и т.н. Те се пресаждат без

11

проблеми, защото от най-ранна
възраст са били подновявани на
всеки две години.
По този начин се е образувала
компактна коренова буца, която
не се разрушава.
През август времето е слънчево и горещо. Затова вкореняването на засадените през това
време иглолистни дръвчета ще
се осъществи само когато съумеем да ги опазим от силна транспирация (изпаряване).
Не е достатъчно само да поливате редовно. Най-добре е цялото
растение да се увие в засенчващо
платно. В горещите дни платното
се поддържа постоянно влажно.
Ако нямате възможност да увиете
дръвчето, издигнете лека решетка
откъм слънчевата страна и окачете кърпи или стари чаршафи. В този случай дръвчето се пръска често с вода.

ÕÎÄÆÎÂÎÒÎ ËÀËÅ - êîðîíàòà íà Ðóкоëа è маðóëÿ
на òðапеçаòа
èìïåðàòîðà
Август е месецът, в
който се засажда ходжовото лале (Fritilaria).
Намерете му слънчево
място и не забравяйте да помислите за това, че растенията трябва да се съчетаят хармонично с околните екземпляри на флората. Имайте предвид, че ходжовото лале става високо от
60 до 100 см, затова разстоянието между растенията не трябва да бъде по-малко от половин
метър. Изкопайте ямка с
дълбочина 30-40 см. Насипете дъното с пясък
за дренаж на дебелина
10 см и засадете в него

луковиците. Тази пясъчна възглавница ще предотврати загниването
на корените, което се
среща често при фритиларията,
ако има застояване на
вода около тях. След
това запълнете ямката
с почва, която предварително сте
размесили
с прегорял
компост.
Ходжовото лале не

обича да сменя местоположението си, затова
след като веднъж намерите идеалното място
за цветето, по-добре не
го местете. Почиствайте

редовно прецъфтелите
цветове, но падналите

листа оставете, защото
те подхранват почвата
на растението. Ходжовото лале може да презимува на тъмно и прохладно място, като през
това време не спирате да го
поливате.
Внимание! Всички части
на ходжовото лале
съдържат
отровни
вещества,
затова
трябва да
пазите децата и домашните любимци от
него.

Ðåïè÷êè ñúñ ñëàäúê âêóñ
Началото и средата на август е най-доброто време за
посев на репички. разсеяната светлина в
края на лятото е по-благоприятна за растежа на корените и техния сладък вкус.
За узряване са достатъчни 15-20 дни. основният проблем е, че през септември може да стане неочаквано студено, особено
след дъжд. градинарите трябва да вземат
предвид особеностите на почвата, в която
семената на репичките се засяват. За найдобри предшественици на тази култура
се считат грахът и чесънът. в този случай
има шанс да се получи вкусна и изобилна реколта. Младият разсад от репички
не понася температурни колебания или
рязко охлаждане.

П

реди сеитбата почвата се
нуждае от малко подготовка. Повечето семена не покълват, защото не могат
да проникнат през
изсушената кора на
горния
почвен
слой.
Ето защо преди засаждане лехата
трябва няколко пъти изобилно

През август в природата все още продължава да има активен живот, въпреки че
през нощта става постудено, а дните са пократки. Ето защо опитните градинари знаят,
че този месец е не само за прибиране на реколтата, но и за засаждане на някои култури,
които все още може да
станат, преди да дойде
студеното време.
Най-често в края на
лятото може да
се
засадят
салати. Те
с е

ва са отглеждани боб,
картофи или тиквички.
Ако има прогнози за
нощни студове, можете да скриете руколата
под половинки пластмасови бутилки, като
по този начин растенията могат да издържат на температури до
-7 градуса. Руколата се
нуждае от обилно поливане, не обича дебела сянка.
Друг "привърженик" на хладното

садят на интервали от
10-15 дни. Особено
популярна е марулята. За засаждане през
август изберете сорт
марули с кратък вегетационен период. 3540 дни след засяването вече може да си хапнем от този зеленчук,
който расте най-добре
при температура от 10-

време и кратка
светла част
на денонощието
е спанакът.
Подходяща температура за растеж е
между 15-19 градуса.
Спанакът е готов за
бране 30-35 дни след
засаждането при условие, че има обилно поливане. През лятото и
през първия месец на
есента могат да бъдат

15 градуса. Перфектна
за отглеждане в края
на лятото е и руколата - мразоустойчиво и
бързо развиващо се
растение. Най-добри
места за засяване са
тези, където преди то-

засадени билки като
копър, босилек, кориандър и магданоз. Някои разновидности на
тези растения ще бъдат готови за ядене
20-40 дни след засаждането.

Тайни за добра реколта
да се полее с вода. Семената
трябва да
са предварит е л но накиснати
в спец и ален
разтвор
в съответствие с инструкциите.

Търкайте семената в дланите си, така че да се образуват
микропукнатини. Това действие позволява на разсада да
поникне по-бързо. След това
семената се накисват в топла
вода в продължение на 2-3 часа, в мляко или в стимулатор
на растежа.
Преди засаждане в почвата
трябва да се поръсят азотнокалиеви торове. В такъв случай разсадът се появява в
рамките на 8-10 дни, а младите стъбла могат да се режат след 14-20 дни.

Страницата подготви Уляна ПеТкОВА
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З

найно е, че чумата поразява прасетата, а корупцията – властта. И колкото по-горните етажи засяга, толкова помащабна е тя. Затова
държавата си има държавен орган, подчинен
на Народното събрание, антикорупционна
комисия (КПКОНПИ).
Все пак, съгласете се,
доста е трудно да вдигнеш мерника на другаря до теб, човек от твоето политическо семейство, авторитетен строител на днешна България. Както стана с апартаментната епидемия
през пролетта. Вторият човек в ГЕРБ, известен с апартаментната
си зависимост, блесна
с луксозно жилище и
собствен асансьор, закупен от „Артекс инженеринг” на символична
цена. Оказа се, че заразата е засегнала и ми-

Трибуна
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Трибуна

Терасовидно право
или гущерът пак си откъсна опашката
нистъра на правосъдието, няколко зам.-министри и депутата Рашидов. И докато КПКОНПИ се чудеше как
хем агнето, хем
вълка, Гръмовержеца Б. Б. удари
печата: ”Съгрешилите са освободени! Точка! Забравете!” И тъкмо всичко да бъде заметено под килима,
гръмна скандалът
с председателя на
КПКОНПИ Пламен
Георгиев. Тризонетът му, обявен от
фирмата за продан
за 265 хил. евро,
е продаден на Георгиев за 150 хил.
Според в. „Капитал” той
не разполага с доказани средства за луксапартамента. Постройките върху обширната

тераса се оказаха незаконни. Кметът Фандъкова прехвърли горещите кестени на район-

на от терасата” (подаде оставка). Пл. Георгиев се обърка в обясненията, защитаваше раз-

ния кмет Наталия Стоянова. По случая директорът на Строителния
контрол в района арх.
Влади Калинов „пад-

нопосочни тези, но беше убеден, че за всичко са виновни „лошите” медии. Премиерът
тактично го посъветва

или да подаде оставка,
или да излезе в платен
отпуск. Георгиев избра
второто и 4 месеца бе
отпускар (дай Боже, всекиму такава отпуска). В последния миг преди парламентарната ваканция подаде в парламента оставка. И отново ГЕРБ разиграха парламентарен цирк – пуснаха го вътре без
обсъждане, с парламентарни хватки гласуваха светкавично оставката без изслушване на мотивите,
без дискусия.
Междувременно се
разбра, че заместникът на Георгиев Антон
Славчев също е лепнал вируса. Преди 8 г.

Необходима корекция

Под заглавие „От „безбожния” социализъм до „богопомазаната” олигархия” във в. „Пенсионери”, бр. 28 от 16 юли,
на стр. 12, е публикуван анализ от доц. Тодор Петков за
здравеопазването, засегнато подробно в книгата на проф.
д.ф.н. Митрю Янков „Демокрация или „демагогска олигархия”. По повод на тази публикация в редакцията на вестника се получи писмо от нашия абонат Иван Петров, в което
той приветства анализа на доц. Петков, но възразява срещу неуместното сравнение на труда на проф. Янков с книгата на Желю Желев „Фашизмът” и се аргументира защо.
Доцент Тодор Петков
пришива накрая на отзива, в дисхармония с целия
предишен текст, формулировката „Осмелявам се да
го сравня с книгата ”Фашизмът” на Желю Желев”. И
това звучи неопределено
и двусмислено с оглед критичната рецензия на професор Митрю Янков на книгата „Фашизмът” на Желю
Желев и значителния идеологически шум преди, по
време на и непосредствено след нейното обсъждане през 80-те години на
миналия век.
Това е така не само заради съмнителното научно-теоретическо равнище
и компилативния характер
на книгата на Желю Желев,
а преди всичко на неудачното сравнение на коренно противоположната идеологическа насоченост на
двата труда.
Заложените във ”Фашизмът” западни (от 40-50-те
г. на миналия век) идеи
за тоталитарния характер
на социализма получават
на наша почва по-широк
идеологически отзвук в
началото на прехода и играят определена роля в
разрушаването на социализма и реставрацията на
олигархическия капитализъм. Сравнението с този
първоначален „идеологически блясък” на „Фашизмът” не само не прибавя
нищо към евентуално тър-

сеното от автора на отзива повишаване на общата
позитивна оценка на труда на Митрю Янков, а звучи провокативно и даже
кощунствено спрямо съдържащия се в последния
разгърнат критичен научно-теоретичен анализ на
либералната демокрация
и нейната постсоциалистическа вулгарна демагогско-олигархическа имитация.
Диверсионно-манипулативната теория за тоталитаризма (която без
оглед на коренно различното социално-класово,
социалнополитическо и
идеологическо съдържание отъждествява социализма с фашизма и заедно
с него, и дори в по-голяма
степен от него го отхвърля
като тоталитарна система)
е доминиращо идеологическо знаме на родния преход към див капитализъм и
демагогска олигархия. Последователната критика
на Митрю Янков срещу тази основна западна идеологическа догма още от посочената рецензия на „Фашизмът” (и най-вече в неговите последни два труда „Българският преход от
социализъм към капитализъм” - 2015 и „Демокрация
или „демагогска олигархия - 2019) разкрива нейната антисоциалистическа
насоченост и практическа
реализация в нашето ката-

строфално социално-икономическо и политическо
развитие през последните 30 г. Много от съдържащите се в тази критика на
теорията на тоталитаризма анализи и оценки се потвърждават практически
от неочакваната гибел на
социализма и ултралибералния вулгарно антисоциален български преход
към африкански капитализъм. Впрочем Желю Желев
сам признава това, когато
в началото на 90-те години на миналия век в беседа
с известния телевизионен
водещ Кеворк Кеворкян заявява, че първият вариант
на рецензията на проф. М.
Янков за „Фашизмът” (до
нейната доработка в отделите на ЦК) изразява перфектно идеологическия
смисъл на съзнателно и
преднамерено вложените
от него в тази книга анти
социалистически аналогии, идеи и проекти.
Възможно е посоченото сравнение с „Фашизмът” да не смущава особено читателите, които не
познават историята на идеологическата полемика на
Митрю Янков с Желю Желев и поради това те да не
разбират нуждата от настоящата енергична реплика.
Но за Митрю Янков и хората, които си спомнят тази
история (както и за нейната принципиална обективна оценка), това не е така
просто защото в определено отношение тя има символичен характер за конфронтацията около започналата идеологическа ерозия на социалистическите
ценности и формирането
на тази основа на антисоциалистически сили, които подготвят и осъществяват реституционно-при-

ватизационната разруха.
Първоначално поне на повърхността (на философско-идеологически фронт)
тези двете противоположни идеологически линии се
свързват предимно с имената на Желю Желев и Митрю Янков. „Линията на Ж.
Ж.” започва да набира все
по-голяма сила през втората половина на 80-те години на миналия век, за да се
превърне в края на 1989 и
началото на 1990 г. в лицето на създадения под негово ръководство СДС в решаваща политическа сила
на постсоциалистическата катастрофа. След неуспешния опит за политическо противопоставяне
на тази разрушителна линия за защита, реформиране и развитие на социализма (например по китайски
„пазарно социалистически
модел”) със създаването на
”Марксистка алтернатива”
в БСП и в. ”Мисъл” (в края
на 1989 и първата половина на 1990 г.) Митрю Янков
се съсредоточава върху научнотеоретическия критичен анализ на предпоставките, причините, факторите и последиците на гибелта на социализма и възкръсването на неоколониалния капитализъм и „демагогско-олигархическата
демокрация”.
И по този начин (макар
и в почти информационен
вакуум и без каквито и да
било позитивни социално-политически резултати) той продължава своята линия на защита и развитие на идеите на социализма (и марксизма). И затова няма как той да се
сравнява с Желю Желев
освен като негова категорична идеологическа алтернатива.

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.
е купил апартамент от
63 кв. м и обширна тераса от 244 кв. м заедно със съпругата и брат
му Светослав за символичните 39 486, 88
лв. „Биволъ” твърдят,
че общината е ощетена с около 300 хил. лв.
И отново случаят е
приключен, забравете. Няма разследване,
санкции, установяване
на зависимости, евентуално съдопроизводство. У нас е така. Както
каза почти новият главен прокурор (в състезанието с един кон последният задължително
е пръв), признавайки
известния факт от години – забравете разделение на властите –
главният прокурор от
дясната, председателят
на НС от лявата страна
на Гръмовержеца.
Е, и? Просто забравете думата демокрация.
Не свикнахте ли вече?
Иван ВАСЕВ

Не е носталгия, не е!

Наскоро минах край най-големия
на Балканския полуостров за онова
време (преди 25 години!) комбинат
за преработка на зеленчуци – в град
Стамболийски. Да се хванеш за главата: опустошени и изкормени цехове, каквото е могло е ограбено, изкъртени прозорци и врати зеят като
наочници на черепи. А там се работеше на три смени, опашките от камиони надхвърляха стотина метра.
Навярно по-възрастните помнят,
че като дойде краят на август и началото на септември, ни спукваха
от бригади, защото не можеше да се
прибере огромната реколта от домати, чушки, царевица, грозде… Консервният комбинат в Пловдив беше
задръстен с продукция, камионите
висяха с часове, за да ги разтоварят.
Сега да сте виждали подобна гледка?
Разтварям сборника с данни на Централното статистическо управление

от 1989 г. През тази разделна година
средно от декар сме добивали 2674
килограма полски домати, зелен пипер – 1201 кг.
И това е само в Пловдивския регион. Нашите градини край Марица
даваха половината ябълки на България.
Това не е носталгия по социализма, а към жизненото ни селско стопанство, което преди двайсет и пет
години отиде в небитието. Амин!
Стефан СЕВЕРИН
Страницата подготви Цветан Илиев

Най-гледаните

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

9.VIII. - 15.VIII.2019 г.
6:10
7:00
8:30
8:45
9:50
10:45
11:40
12:00
12:30
13:25
13:55
14:55
15:25
15:40
16:00
16:10
16:25
17:30
18:00
18:20
18:50
19:00
19:50
20:00

ПЕТЪК, 9 август
Търсачи на реликви 2
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
Раят на дамите
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Данъ Коловъ
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Децата на Балканите с
духовност в Европа
Приключенията на горските мечоци
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
България от край до
край 6
Чуй Земята
Търсачи на реликви 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
БНТ 2

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

ПЕТЪК, 9 август
Къщата на думите
Иде нашенската музика
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
Съкровище в двореца
Дом за нашите деца
Натисни F1
Часът на зрителите
Джинс
По света и у нас
Вяра и общество с Горан
Благоев най-доброто
Опера на открито
60 минути за култура
До Европа и напред
Пътувай с БНТ 2
Къщата на думите
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Васил Стоев - Вибрацията на една нация
10 000 крачки
Съкровище в двореца
Музика, музика...
Многоликата Япония:
Земята е само една
Младите иноватори
В близък план
Брат за брата
По света и у нас
Спомен за Гого 70 г.от
рождението на певеца
Георги Найденов – Гого
Натисни F1
Вяра и общество с Горан
Благоев най-доброто
Библиотеката
Откакто свят светува
В близък план
Културни адреси: София,
Европа
БНТ 4

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

ПЕТЪК, 9 август
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Атлас
Извън играта
Своенравната Лара
Туризъм.бг
По света и у нас
България от край до
край 6
До Европа и напред
Бразди най-доброто
Иде нашенската музика
Умно село: „Няма кино...и
други истории“
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Опера на открито
По света и у нас
Съвременници
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
По света и у нас
Олтарите на България
Български архитектурни
награди 2019
Рецепта за култура
В близък план
Джинс
По света и у нас
20 години Сателитен
канал на БНТ
Малки истории
Съвременници: „Етюд за
два рояла“
До Европа и напред
Време за губене

20:20 Волейбол: Египет - България, среща от Олимпийския квалификационен
турнир /мъже/
22:30 Да опознаем Япония
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на “Джайв Ейсес”
0:20 Безплатно пътуване
1:50 История.bg
3:10 Чуй Земята
3:20 Срещу слънцето
4:55 Да опознаем Япония
5:25 България от край до
край 6
СЪБОТА, 10 август
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Сламеното сираче
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Вълшебният таван
10:30 Културното наследство
на България 2
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
СЪБОТА, 10 август
6:00 Часът на зрителите
6:30 Море на мечтите
7:00 По следите на Капитан
Грант
8:15 Приключенията на горските мечоци
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев най-доброто
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ботев - в сянката на
паметника режисьорът
Жезко Давидов на 70 г.
16:05 Миграцията на паламуда
17:30 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Да се влюбиш във Върмонт
22:00 Южни хроники: Зад кулисите
22:30 По света и у нас
22:45 Концерт на Ал Бано и
Ромина
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Вечната музика
1:30 Време за губене
2:00 Да се влюбиш във Върмонт
3:30 Ботев - в сянката на паметника
4:35 Културни адреси: София,
Европа
4:55 Рецепта за култура
5:45 Шифт
2:55
3:25
4:15
4:45
5:50

Пътувай с БНТ 2
Жива традиция
Бързо, лесно, вкусно
История.bg
Малки истории
СЪБОТА, 10 август
6:00 Отблизо с Мира
6:55 Европейски маршрути
7:05 Туризъм.бг най-доброто
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
11:00 Децата на Балканите
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Олтарите на България
13:10 Нако, Дако, Цако – шофьори
14:15 Зомбриела
14:35 №1 Туризмът: Мега рок
край морето
15:05 Откакто свят светува
15:35 Туризъм.бг най-доброто
16:30 140 години от създаването на Военноморските
сили на България
17:30 Островът на сините птици
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:20 Европейски маршрути
20:30 А сега накъде
22:00 Ленти и документи
23:15 Часът на зрителите
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура
0:50 Музика, музика...
1:20 Репетиция
1:50 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
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Български

Благоев
15:00 Господин Селфридж
17:00 Срещи на първия ред:
Д-р Сотир Иванов с пророчицата Ванга
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Кралицата майка
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Волейбол: Пуерто Рико
- България, среща от
Олимпийския квалификационен турнир/мъже/
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Един наивник
на средна възраст
23:30 Произведено в Италия
1:00 Господин Селфридж
3:00 Безплатно пътуване
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 11 август
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Сламеното сираче
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Седмото джудже
10:30 Културното наследство
на България 2
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 140г. от създаването на
Военноморските сили на
България
14:00 Библиотеката
15:00 Мера според мера
16:25 Националните съкровища на Чехия: Вила Тугенхат
16:45 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО

19:00 Войните на Наполеон:
Войната на шестата коалиция
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Волейбол: България
- Бразилия, среща от
Олимпийския квалификационен турнир/мъже/
22:30 По света и у нас
22:45 Битка в Сиатъл
0:25 Войните на Наполеон:
Войната на шестата коалиция
1:20 Кралицата майка
2:05 Произведено в Италия
3:40 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество с Горан
Благоев
ПОНЕДЕЛНИК, 12 август
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Аварийно кацане
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 По следите на Капитан
Грант
15:20 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 България от край до
край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини

20:40 Раят на дамите
21:40 Госпожо Държавен секретар 2
22:30 Да опознаем Япония
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:15 История.bg
1:15 Малки истории
2:15 Госпожо Държавен секретар 2
3:05 Чуй Земята
3:15 Да опознаем Япония
3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до
край 7
ВТОРНИК, 13 август
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:40 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 По следите на Капитан
Грант
15:20 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 България от край до
край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител

НЕДЕЛЯ, 11 август
Време за губене
Откакто свят светува
Капитан Шарки
Приказките на бившата
прима
8:30 По света и у нас
9:00 Петя и вълкът
10:05 Южни хроники: Зад кулисите
10:35 Домът на вярата
10:50 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Чуйте… сърцето ми
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 №1 Туризмът: Проектът
Черноморска кухня
16:00 Черно-бяло кино: “Под
игото” 100 г.от рождението на режисьора Дако
Даковски
17:55 Опера на открито
18:25 10 000 крачки
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Нощи в бял сатен
21:05 “Лучия ди Ламермур”
- опера от Гаетано Доницети
22:05 Световните градове на
България
22:30 По света и у нас
22:45 Изкуството на 21 век
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Джинс
0:45 Концерт на Силвия Кацарова
2:05 Стефан Кънчев - спомен
и знак
2:30 Музика, музика...
3:00 Репетиция
3:30 Пътешествия
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план

ПОНЕДЕЛНИК, 12 август
6:00 Къщата на думите
6:30 Вяра и общество с Горан
Благоев най-доброто
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Дом за нашите деца
11:00 Знание.БГ избрано
11:30 Домът на вярата избрано
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг най-доброто
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция избрано
15:00 Южни хроники
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ избрано
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
избрано
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция избрано
20:40 В близък план
21:10 1014 - последната година
на Самуил
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:30 Чуйте… сърцето ми
0:45 Знание.БГ избрано
1:15 60 минути за култура
избрано
1:10 10 000 крачки
2:15 Репетиция избрано
2:45 Домът на вярата избрано
3:00 Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
3:35 Младите иноватори

ВТОРНИК, 13 август
6:05 Къщата на думите
6:35 Туризъм.бг най-доброто
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Първият прозорец
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ избрано
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:20 Златни ръце
13:30 Арт стрийм избрано
14:00 60 минути за култура
избрано
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ избрано
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
избрано
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
20:50 Многоликата Япония:
Земята е само една
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Мегре в Монмартър
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ избрано
1:45 60 минути за култура
избрано
2:40 Опера на открито
3:10 Мегре в Монмартър
4:40 Библиотеката
5:40 Пътувай с БНТ 2

2:20
2:50
3:20
3:50

ПОНЕДЕЛНИК, 12 август
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Най-доброто от...
9:45 Децата на Балканите с
духовност в Европа
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 6
13:00 Откакто свят светува
13:30 Островът на сините птици
14:30 Пътеки
15:00 Класика в образи
15:30 Часът на зрителите
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Тими каучука
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници: “Добро
утро, Европа”
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Олтарите на България
19:55 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Туризъм.бг най-доброто
21:40 Младите иноватори
22:10 Опера на открито
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 Джинс
0:30 Вечната музика
1:00 Съвременници
1:30 Откакто свят светува
2:00 Добър ден с БНТ 2

ВТОРНИК, 13 август
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ
9:15 Най-доброто от...
9:45 Опера на открито
10:15 №1 Туризмът
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 6
13:00 Музика, музика...
13:30 Островът на сините птици
14:30 Пътеки
15:00 Тими каучука
15:15 Извън играта
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници: „Съвременни чудеса“
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Умно село
21:40 До Европа и напред
22:10 Домът на вярата
22:25 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Опера на открито
0:30 №1 Туризмът
0:55 Съвременници
1:25 Пазители на традициите
1:55 Забравените птици

6:00
6:30
7:00
8:20

Младите иноватори
Откакто свят светува
Арт стрийм
Часът на българската
музика
4:50 Извън играта
5:35 №1 Туризмът: Мега рок
край морето
НЕДЕЛЯ, 11 август
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди най-доброто
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев най-доброто
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Нако, Дако, Цако – коминочистачи
14:35 Беленският мост
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Акага и приятели
17:35 Островът на сините птици
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:20 Олтарите на България
20:30 А днес накъде
22:00 Нощни птици
23:00 Извън играта
23:45 По света и у нас
0:00 Опера на открито
0:30 Ленти и документи:
“Между кадрите”
1:45 Библиотеката
2:45 Отблизо с Мира
3:40 Иде нашенската музика
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22:30
23:00
23:30
0:15
1:15

Да опознаем Япония
По света и у нас
Законът на Дойл
История.bg
Туризъм.бг /най-доброто/
2:15 Нощният управител
3:05 Чуй Земята
3:15 Да опознаем Япония
3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до
край 7
СРЯДА, 14 август
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:40 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 По следите на Капитан
Грант
15:20 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 България от край до
край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител
22:30 Да опознаем Япония
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл

История.bg
Библиотеката
Нощният управител
Чуй Земята
Да опознаем Япония
Туристически маршрути
Изкуството на 21 век
Законът на Дойл
България от край до
край 7
ЧЕТВЪРТЪК, 15 август
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:40 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:05 Телепазарен прозорец
14:20 По следите на Капитан
Грант
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:15 Антарктика
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител
22:30 Да опознаем Япония
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:15 История.bg
1:15 Отблизо с Мира
2:15 Нощният управител
3:10 Да опознаем Япония
3:40 Днес и утре

СРЯДА, 14 август
Къщата на думите
Рецепта за култура
Бързо, лесно, вкусно
Янка Рупкина - животът
на една певица
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Дом за нашите деца
11:00 Знание.БГ избрано
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата избрано
12:45 Моят собствен кон
13:00 Репетиция избрано
13:30 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
14:00 60 минути за култура
избрано
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Знание.БГ избрано
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
избрано
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Арт стрийм
20:45 Най-големите музеи в
света
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Мегре - нощта на кръстопътя
1:15 Знание.БГ избрано
1:45 60 минути за култура
избрано
2:45 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
3:15 Мегре - нощта на кръстопътя

ЧЕТВЪРТЪК, 15 август
6:00 Къщата на думите
6:30 Домът на вярата избрано
6:45 Олтарите на България
7:00 Репетиция избрано
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
избрано
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Дом за нашите деца
10:55 Златни ръце
11:05 Знание.БГ избрано
11:30 Време за губене избрано
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
13:30 №1 Туризмът: Проектът
Черноморска кухня
14:00 60 минути за култура
избрано
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ избрано
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
избрано
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Опера на открито
20:50 Многоликата Япония:
Земята е само една
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Нечестна игра
1:15 Знание.БГ избрано
1:45 60 минути за култура
избрано
2:45 Нечестна игра
4:30 Пазители на традициите
избрано
5:00 Време за губене избрано
5:30 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 14 август
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Най-доброто от...
Иде нашенската музика
Отблизо с Мира
По света и у нас
България от край до
край 6
13:00 Пазители на традициите
13:30 Знаци по пътя
14:00 Малки истории
15:00 Рецепта за култура
15:50 Олтарите на България
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:40 Музика, музика...
21:10 Арт стрийм
21:40 Новото познание
22:10 Пътеки
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 Пътувай с БНТ 2
0:30 Иде нашенската музика
1:30 Съвременници
2:00 Нощни птици
3:00 Животни сред бухналата
зеленина

ЧЕТВЪРТЪК, 15 август
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ
9:15 Атлас
9:45 Музика, музика...
10:15 Арт стрийм
10:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската
музика
13:35 Домът на вярата
13:50 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев най-доброто
15:00 Младите иноватори
15:30 В близък план
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 София в 1 снимачен век
18:40 Часът на зрителите
19:25 Бързо, лесно, вкусно
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 №1 Туризмът: За легендите, гроздето и виното
във Варна
21:10 Бразди най-доброто
21:40 Репетиция
22:10 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Музика, музика...
0:30 Арт стрийм
1:00 Извън играта
1:45 Бразди най-доброто
2:15 Рецепта за култура

6:10
6:40
7:30
8:00

6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:50
10:50
12:00
12:30

0:15
1:15
2:15
3:05
3:15
3:45
4:10
4:40
5:25

2
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Петък, 9 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.3
06.30 „Богатствата на България“
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” п.
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.68
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.18
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
- сериал, с.4 еп.22
17.00 bTV Новините
17.25 „Комиците и приятели” комедийно шоу
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.67
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.62
21.30 „Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.11
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.7
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.9
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.265, 266
02.00 bTV Новините п.
02.30 „Преди обед” п.
bTV синема
Петък, 9 август
06.00 “Революция Z” /п./ с.3
еп.7, 8
08.00 “Маската”
10.15 “Революция Z” с.3 еп.9,
10
12.30 “Всъщност е забавна
история”
14.30 “Дъщеря ми трябва да
живее”
16.15 “Като роден брат”
18.30 “Убийство по учебник”
- криминален, трилър
(САЩ, 2002), режисор:
Барбет Шрьодер, в ролите: Сандра Бълок, Бен
Чаплин, Райън Гослинг,
Майкъл Пит, Агнес
Брукнър, Крис Пен и др.
21.00 “Кинти в небето” - екшън,
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Брет Ратнър,
в ролите: Бен Стилър,
Алън Алда, Еди Мърфи,
Кейси Афлек, Матю Бродерик, Теа Леони, Майкъл Пеня, Желко Иванек
и др.
23.15 “Хитмен: Агент 47”
екшън, криминален,
трилър (САЩ, Германия,
2015), режисьор Александер Бах, в ролите:
Рупърт Френд, Ханна
Уеър, Закари Куинто,
Кирън Хайндс, Томас
Кречман и др. [14+]
01.15 “21 грама” - драма,
трилър (САЩ, 2003),
режисьор Алехандро Г.
Иняриту, в ролите: Шон
Пен, Бенисио Дел Торо,
Наоми Уотс, Дани Хюстън, Шарлот Генсбур, Еди
Марсан, Джон Рубинстайн, Мелиса Лио, Клиа
ДюВал и др. [14+]
03.45 “Отмъщението на бившите” - трилър, драма
бтв комеди
Петък, 9 август
06.00 “Приятели” еп.6, 7
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
10.00 “Мастилено сърце” фентъзи, приключенски,
семеен (Германия, Великобритания, САЩ, 2008),
режисьор Иън Софтли, в
ролите: Брендън Фрейзър, Анди Съркис, Елайза
Бенет, Пол Бетани, Хелън
Мирън, Джим Бродбент,
Дженифър Конъли, Сиена Гилъри и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019)
еп.13, 14
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.5
еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече”,
с.5, еп.13
20.00 “Дивата Нина”, eп.21
21.30 “На гости на третата планета”, еп.34
22.00 “Двама мъже и половина”, с.9 еп.17, 18
23.00 “Хотел Елеон”, еп.15, 16
00.00 “Мастилено сърце” /п./ фентъзи, приключенски,
семеен (Германия, Великобритания, САЩ, 2008)
02.00 “Стъпка по стъпка”
03.00 “Приятели”

Най-гледаните
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Събота, 10 август
06.00 „Малкото Пони” - сериал,
еп.23, 24
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2 еп.3, 4
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Богатствата на България“
13.00 „Корабът на мечтите:
Островите Кук“
14.50 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.20 „Легендата за Оз: Завръщането на Дороти“
17.10 „След залеза”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите п.
20.00 „Need for Speed: Жажда
за скорост“
22.30 „Такси 2“ - екшън, комедия, криминален (Франция, 2000), режисьор
Жерар Кравчик, в ролите: Сами Насери, Фредерик Дифентал, Бернар
Фарси, Емма Виклунд
00.20 “Тъмна вълна” - приключенски, трилър, хорър
(САЩ, Великоритания,
ЮАР и др., 2012), режисьор Джон Стокуел,
в ролите: Хали Бери,
Оливие Мартинез, Ралф
Браун, Сизве Мсуту,
Марк Елдеркин и др.
02.20 „Двама мъже и половина” п. - сериал
03.20 „След залеза ” п. - екшън, комедия, криминален (САЩ, 2004)
05.10 „Cool...T“ п.

Неделя, 11 август
06.00 „Малкото Пони” - сериал,
еп.25, 26
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2 еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.3 еп.2
13.00 „Корабът на мечтите:
Палау“
14.50 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.20 “Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите “
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите п.
20.00 „Мисията невъзможна“
22.20 „Човекът-вълк“ - хорър,
фентъзи (САЩ, Великобритания, 2010), режисьор Джо Джонстън, в
ролите: Бенисио Дел
Торо, Антъни Хопкинс,
Емили Блънт, Дейвид
Стърн, Джералдин Чаплин, Хюго Уийвинг и др.
[16+]
00.20 „Посещението“ - хорър,
мистъри, комедия (САЩ,
2015), режисьор М. Найт
Шамалан, в ролите: Оливия ДеЖон, Ед Оксенбоулд, Диана Дънаган,
Питър Макроби, Катрин
Хаан и др. [14+]
02.00 „Двама мъже и половина” п. - сериал
02.50 „Търси се“ п.
03.40 „120 минути” п.

Понеделник, 12 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.4
06.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
най-доброто
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” п.
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.69
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.19
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.8
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.68
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.63
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.41
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.8
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.267 - 269 (последен)
02.30 „Преди обед” п.
04.40 „Опасни улици” п. - сериал
05.30 „Домашен арест” п. - сериал

Вторник, 13 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.5
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
най-доброто
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” п.
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.70
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6 еп.20
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сериал, еп.9
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.69
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.64
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.42
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.9
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.11
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.1
02.00 bTV Новините п.
02.30 „Преди обед” п.
04.40 „Опасни улици” п. - сериал
05.30 „Домашен арест” п. - сериал

Сряда, 14 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.6
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
най-доброто
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” п.
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.71
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.21
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сериал, еп.10
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.70
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.65
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.43
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.10
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.12
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.2
02.00 bTV Новините п.
02.30 „Преди обед” п.
04.40 „Опасни улици” п. - сериал
05.30 „Домашен арест” п. - сериал

Четвъртък, 15 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.7
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
най-доброто
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” п.
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.72
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.22
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.11
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.71
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.66
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.44
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.11
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.13
(последен)
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.3
02.00 bTV Новините п.
02.30 „Преди обед” п.
04.40 „Опасни улици” п. - сериал
05.30 „Домашен арест”

Събота, 10 август
06.00 “Най-голямата лъжа”
07.45 “От руса по-руса”
10.00 “Като роден брат”
12.15 “Сам вкъщи 3”
14.15 “Убийство по учебник”
16.45 “Кинти в небето”
19.00 “Всъщност е забавна
история” - драма,
юношески (САЩ, 2010),
режисьори Ана Боудън
и Райън Флек, в ролите:
Киър Гилкрист, Зак Галифанакис, Ема Робъртс,
Лорън Греъм, Зоуи
Кравиц, Вайола Дейвис,
Джим Гафигън и др.
21.00 “На всяка цена” - криминален, драма (САЩ,
2016), режисьор Дейвид
Маккензи, в ролите: Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пайн, Джеф Бриджис,
Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.
23.15 Cinema X: “Чистката”
- фентъзи, хорър, психотрилър (САЩ, Франция,
2013), режисьор Джеймс
ДеМонако, в ролите:
Итън Хоук, Лина Хийди,
Макс Бъркхолдър, Аделейд Кейн, Едуин Ходж,
Рис Уейкфилд и др. [16+]
01.00 “Индианаполис: Смели
мъже” - исторически,
екшън, военен, драма
(САЩ, 2016), режисьор
Марио Ван Пийбълс, в
ролите: Никълъс Кейдж,
Том Сайзмор, Томас
Джейн, Мат Лантър,
Джеймс Римар, Ютака
Такеучи и др. [14]
03.30 “Дъщеря ми трябва да
живее” - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), режисьор
Джон Л’Екюйе, в ролите:
Джоел Картър, Маделин
Мартин, Пол Попович

Неделя, 11 август
06.00 “Коледа в страната на
чудесата”
08.00 “Дъщеря ми трябва да
живее”
10.00 “Ела, изпей!”
12.30 “Стив Джобс”
15.00 “Маската”
17.00 “На всяка цена”
19.15 “Проклятието на спящата красавица” - фентъзи,
хорър (САЩ, 2016),
режисьор Пиъри Тео, в
ролите: Итън Пек, Индия
Айсли, Натал Хол, Брус
Дейвисън и др.
21.00 “Ченге за един ден” комедия, екшън (САЩ,
2014), режисьор Тим
Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Джон
Легуизамо, Брус Макгил,
Тика Съмптър, Лорънс
Фишбърн и др.
23.00 “През цялата нощ” - мистъри, комедия (САЩ,
2015), режисьор Патрик
Брайс, в ролите: Адам
Скот, Тейлър Шилинг,
Джейсън Шуорцман, Ар
Джей Хърмис и др. [16+]
00.30 “Доверие” - криминален,
трилър, драма (САЩ,
2016), режисьори Алекс
Бруър и Бенджамин
Бруър, в ролите: Никълъс Кейдж, Илайджа
Ууд, Скай Ферейра, Итън
Суплий и др. [16]
02.15 “Чистката” - фентъзи,
хорър, психотрилър
(САЩ, Франция, 2013),
режисьор Джеймс ДеМонако, в ролите: Итън
Хоук, Лина Хийди, Макс
Бъркхолдър, Аделейд
Кейн, Едуин Ходж, Рис
Уейкфилд и др. [16+]
04.00 “Хитмен: Агент 47” екшън, криминален, трилър (САЩ, Германия)

Понеделник, 12 август
06.00 “Революция Z” /п./ - сериал, с.3 еп.9, 10
08.00 “Живи машини”
10.30 “Революция Z” еп.11, 12
12.45 “Добрата дъщеря”
14.30 “Като роден брат”
16.30 “Басмати блус” - комедия, романтичен,
музикален (САЩ, 2017),
режисьор Дон Барън, в
ролите: Бри Ларсън, Уткарш Амбудкар, Доналд
Съдърланд, Скот Бакюла,
Далип Тахил и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Маската” - фентъзи,
комедия (САЩ, 1994),
режисьор Чарлз Ръсел,
в ролите: Джим Кери,
Камерън Диас, Питър
Ригърт, Питър Грийн,
Ейми Ясбек и др.
21.00 Премиера: “Ченге за
един ден: Мисия Маями” - екшън, комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Тим Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Оливия
Мън, Кен Джонг, Нейдин
Веласкес, Тика Съмптър,
Глен Пауъл, Бенджамин
Брат, Тайрийз Гибсън,
Брус Макгил и др.
23.15 “Малки бъркотии” романтичен, драма
(Великобритания, 2014),
режисьор Алън Рикман,
в ролите: Кейт Уинслет,
Алън Рикман, Стенли
Тучи, Дженифър Ийли,
Матиас Схунартс и др.
01.45 “Революция Z” /п./ с.3
еп.11, 12
03.45 “Доверие” - криминален,
трилър, драма (САЩ,
2016), режисьори Алекс
Бруър и Бенджамин
Бруър, в ролите: Никълъс Кейдж, Илайджа Ууд,
Скай Ферейра

Вторник, 13 август
06.00 “Революция Z” /п./ с.3
еп.11, 12
08.00 “Като роден брат”
10.00 Телепазар
10.15 “Революция Z” еп.13, 14
12.30 “Коледен герой”
14.15 “Пожелай си нещо!”
- романтичен, драма,
комедия (САЩ, 2017),
режисьор Сюзан Уолтър,
в ролите: Шарън Стоун,
Тони Голдуин, Елън Бърстин, Фамке Янсен и др.
16.15 “Малки бъркотии” романтичен, драма
(Великобритания, 2014),
режисьор Алън Рикман,
в ролите: Кейт Уинслет,
Алън Рикман, Стенли
Тучи, Дженифър Ийли,
Матиас Схунартс и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Ченге за един ден” комедия, екшън (САЩ,
2014), режисьор Тим
Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Джон
Легуизамо, Брус Макгил,
Тика Съмптър, Лорънс
Фишбърн и др.
21.00 Премиера: “Хартиени
градове” - романтичен,
мистъри, юношески
(САЩ, 2015), режисьор
Джейк Шрайър, в ролите:
Кара Делавин, Нат Улф,
Остин Ейбръмс, Ансел
Елгорт и др.
23.15 “Стив Джобс” - биографичен, драма (САЩ, 2015),
режисьор Дани Бойл, в
ролите: Майкъл Фасбендър, Кейт Уинслет, Джеф
Даниълс, Сет Роугън,
Майкъл Стулбарг, Катрин
Уотърстън и др.
01.45 “Революция Z” /п./ с.3
еп.13, 14
03.30 “Индианаполис: Смели
мъже” - исторически

Сряда, 14 август
06.00 “Революция Z” /п./ с.3
еп.13, 14
08.00 “Пожелай си нещо!”
10.15 “Революция Z” с.3 еп.15,
с.4 еп.1
12.15 Телепазар
12.30 “Кинти в небето” - екшън
14.45 “Добрата дъщеря”
16.30 “От руса по-руса” - комедия, криминален
(Канада, 2007), режисьор
Дийн Хамилтън, в ролите: Памела Андерсън,
Денис Ричардс, Еманюел
Вожие, Джоуи Ареско и
др.
18.30 Телепазар
18.45 “Ченге за един ден:
Мисия Маями” - екшън,
комедия (САЩ, 2016),
режисьор Тим Стори, в
ролите: Айс Кюб, Кевин
Харт, Оливия Мън, Кен
Джонг, Нейдин Веласкес, Тика Съмптър, Глен
Пауъл, Бенджамин Брат,
Тайрийз Гибсън, Брус
Макгил и др.
21.00 “Списъкът на Шиндлер”
- военен, драма, исторически, биографичен
(САЩ, 1993), режисьор
Стивън Спилбърг, в ролите: Лиъм Нийсън, Бен
Кингсли, Рейф Файнс,
Каролайн Гудал, Джонатан Сагал, Ембет Давиц,
Малгожата Гебел, Шмуел
Леви и др.
00.45 “Чаровният принц” анимация, комедия,
музикален (Канада, Великобритания, САЩ, 2018),
режисьор Рос Венокур
02.30 “Революция Z” /п./ с.3
еп.15, с.4 еп.1
04.30 “През цялата нощ” - мистъри, комедия (САЩ,
2015), режисьор Патрик
Брайс

Четвъртък, 15 август
06.00 “Революция Z” /п./ с.3
еп.15, с.4 еп.1
08.00 “Стив Джобс”
10.45 “Революция Z” с.4 еп.2, 3
12.45 Телепазар
13.00 “От руса по-руса” - комедия, криминален
(Канада, 2007), режисьор
Дийн Хамилтън, в ролите: Памела Андерсън,
Денис Ричардс, Еманюел
Вожие, Джоуи Ареско и
др.
15.00 “Коледен герой”
16.45 “Пожелай си нещо!”
- романтичен, драма,
комедия (САЩ, 2017),
режисьор Сюзан Уолтър,
в ролите: Шарън Стоун,
Тони Голдуин, Елън Бърстин, Фамке Янсен и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Шрек 2” - анимация,
комедия, приключенски
(САЩ, 2004), режисьори
Кели Асбъри, Андрю
Адъмсън и Конрад Върнън
21.00 “Който оцелее ще разказва” - комедия, уестърн (САЩ, 2014), режисьор Сет Макфарлън, в
ролите: Сет Макфарлън,
Шарлийз Терон, Аманда
Сайфред, Лиъм Нийсън,
Джовани Рибиси, Нийл
Харис, Джейми Фокс и
др.
23.30 “Разобличен” - криминален, трилър (САЩ, 2016),
режисьор Джерард
Линтън, в ролите: Ана
де Армас, Киану Рийвс,
Кристофър Макдоналд,
Мира Сорвино и др. [16+]
01.45 “Революция Z” /п./ с.4
еп.2, 3
03.45 “Пожелай си нещо!” - романтичен, драма, комедия (САЩ, 2017)

Събота, 10 август
06.00 “Приятели” еп.8, 9
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия
взрив”, с.4 еп.1, 2
10.00 “K-911” - екшън, комедия
(САЩ, 1999 г.), режисьор
Чарлз Канганис, в ролите: Джим Белуши, Кристин Тучи, Джеймс Хенди,
Уейд Уилямс и др.
12.00 “Простичко желание” комедия, семеен, фентъзи (САЩ, 1997), режисьор
Майкъл Ричи, в ролите:
Мартин Шорт, Мара Уилсън, Робърт Пасторели,
Франсис Капра, Руби
Дий, Катлийн Търнър и
др.
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.10
15.00 “Хотел Елеон”
17.00 “Дивата Нина”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Бейб в града” - фентъзи,
комедия, анимация (Австралия, 1998), режисьор
Джордж Милър, в ролите: Мики Руни, Магда
Шубански, Джеймс Кромуел, Ким Стори, Ричард
Картър и др.
22.30 “Червеното джудже”, с.9
еп.1, 2
23.30 “Двама мъже и половина”
01.30 “Кухня”
02.00 “Приятели”
03.00 “Червеното джудже”
04.00 “Теория за големия
взрив”
05.00 “Приятели”

Неделя, 11 август
06.00 “Приятели”, 1с.7 еп.10, 11
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия
взрив”, с.4 еп.3, 4
10.00 “Бейб в града” - фентъзи,
комедия, анимация (Австралия, 1998), режисьор
Джордж Милър, в ролите: Мики Руни, Магда
Шубански, Джеймс Кромуел, Ким Стори, Ричард
Картър и др.
12.00 “Мастилено сърце” фентъзи, приключенски,
семеен (Германия, Великобритания, САЩ, 2008),
режисьор Иън Софтли, в
ролите: Брендън Фрейзър, Анди Съркис, Елайза
Бенет, Пол Бетани, Хелън
Мирън, Джим Бродбент,
Дженифър Конъли, Сиена Гилъри и др.
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.11
15.00 “Хотел Елеон”
17.00 “Дивата Нина”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “K-911” - екшън, комедия
(САЩ, 1999 г.), режисьор
Чарлз Канганис, в ролите: Джим Белуши, Кристин Тучи, Джеймс Хенди,
Уейд Уилямс и др.
22.30 “Червеното джудже”, с.9,
еп.3
23.00 “Червеното джудже”, с.10
еп.1
23.30 “Двама мъже и половина”
01.30 “Кухня”
02.00 “Приятели”
03.00 “Червеното джудже”

Понеделник, 12 август
06.00 “Приятели” еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2018),
еп.39, 40
10.00 “Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите” - анимация, приключенски,
екшън (САЩ, 2009), режисьори Карлос Салдана
и Майкъл Търмайер
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Домашен арест”, с.2 еп.1,
2
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.5
еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече”, с.5
еп.14
20.00 “Дивата Нина”, eп.22
21.30 “На гости на третата планета”, еп.35
22.00 “Двама мъже и половина”, -с.9 еп.19, 20
23.00 “Хотел Елеон”, еп.17, 18
00.00 “K-911” - екшън, комедия
(САЩ, 1999 г.), режисьор
Чарлз Канганис, в ролите: Джим Белуши, Кристин Тучи, Джеймс Хенди,
Уейд Уилямс и др.
02.00 “Стъпка по стъпка”
03.00 “Приятели”
04.00 “Кухня”
05.00 Онези от партера

Вторник, 13 август
06.00 “Приятели” еп.14, 15
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Домашен арест”, еп.17,
18
10.00 “Купон: Незабравима
нощ” - комедия (САЩ,
2013), режисьор Дарин
Скот, в ролите: Текуон
Ричмънд, Зак Гудспийд,
Тристин Мейз, Джулиън
Уъркс и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.5
еп.10, 11
19.00 “Столичани в повече”, с.6
еп.1
20.00 “Дивата Нина”, eп.23
21.30 “На гости на третата планета”, еп.36
22.00 “Двама мъже и половина”, с.9 еп.21, 22
23.00 “Хотел Елеон”, еп.19, 20
00.00 “Купон: Незабравима
нощ” /п./ - комедия (САЩ,
2013)
02.00 “Стъпка по стъпка”
03.00 “Приятели”
04.00 “Кухня”
05.00 “Приятели”

Сряда, 14 август
06.00 “Приятели” еп.16, 17
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
10.00 “Кампанията” - комедия
(САЩ, 2012), режисьор
Джей Роуч, в ролите: Уил
Феръл, Зак Галифанакис,
Джейсън Съдекис, Дилън
Макдърмът, Джон Литгоу, Дан Акройд, Брайън
Кокс и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.15, 16
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.5
еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече”, с.6
еп.2
20.00 “Дивата Нина”, eп.24
21.30 “На гости на третата планета”, еп.37
22.00 “Двама мъже и половина”, с.9 еп.23, 24
23.00 “Хотел Елеон”, еп.21
23.30 “Хотел Елеон”, с.2 еп.1
00.00 “Кампанията” /п./ - комедия (САЩ, 2012)
02.00 “Стъпка по стъпка”
03.00 “Приятели”
04.00 “Кухня”
05.00 “Приятели”

Четвъртък, 15 август
06.00 “Приятели” еп.18, 19
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2018),
еп.41, 42
10.00 “Тами” - комедия, романтичен (САЩ, 2014),
режисьор Бен Фалкон, в
ролите: Мелиса Маккарти, Сюзан Сарандън, Кати
Бейтс, Алисън Джани,
Дан Акройд, Марк
Дюплас и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Дивата Нина”
16.30 “На гости на третата планета”
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.5
еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”, с.6
еп.3
20.00 “Дивата Нина”, eп.25
21.30 “На гости на третата планета”, еп.38
22.00 “Двама мъже и половина”, с.10 еп.1, 2
23.00 “Хотел Елеон”, с.2 еп.2, 3
00.00 “Тами” /п./ - комедия,
романтичен (САЩ, 2014)
02.00 “Стъпка по стъпка”
03.00 “Приятели”
04.00 “Хотел Елеон”
05.00 “Приятели”
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Петък, 9 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Твърдица
08.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.15 “Хливудски знаменитости”: Кевин Костнър
10.40 “Безценната перла”, сериал, 71 еп.
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Твърдица
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 “Местно време” - Твърдица
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 72 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Прераждане” (2004 г.) САЩ,
Великобритания, Германия, Франция
18.00 “Холивудски знаменитости”: Джон Кюсак
18.20 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
19.20 “Местно време” - Твърдица
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Концертът” (2009 г.), Русия,
Франция, Румъния, Белгия
22.00 Документален филм
22.50 “Местно време” - Твърдица
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
03.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова

Събота, 10 август
07.30 “Холивудски знаменитости”: Джон Кюсак
07.55 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
09.20 ТВ пазар
09.35 “Шевица”
11.15 Документален филм
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.00 Документален филм
14.30 Професия Турист: Куба 1
15.00 ТВ пазар
15.15 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
17.00 “Местно време”
18.00 “Холивудски знаменитости”: Джоди Фостър
18.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Те се
сражаваха за Родината”,
Русия, 1975 г.
22.10 Новини
22.40 Киносалон БСТВ: “ВилМария” (2015
г.),
Канада
00.20 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
01.20 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
02.20 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
03.20 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
04.20 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински

Неделя, 11 август
07.30 “Холивудски знаменитости”: Джоди Фостър
07.55 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 Уинкс: Мистерия от дълбините - анимационен
филм
10.00 “Шевица”
11.00 Професия Турист: Куба 1
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време”
14.10 Документален филм
14.45 ТВ пазар
15.00 “Цветен следобед” от
следобедния блок на
БСТВ с Елена Пенчукова
16.15 Тайните на пирамидите документален филм
18.00 “Холивудски знаменитости”: Кевин Спейси
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (избрано)
19.30 Новини
20.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
(избрано)
21.00 Киносалон БСТВ: “Ордата” (2012г.), Русия
00.00 Новини
00.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
01.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
04.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
05.30 “Лява политика” с Александър Симов
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев

ПЕТЪК, 9 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Напълно щастлива” – с
уч. на Каролине Мария
Фриер, Рафаел Вогт,
Кристоф фон Фридъл,
Роберт Гигенбах
11.30 „Кулинарно лято с „На
кафе” - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „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 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм

СЪБОТА, 10 август
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
10.00 „Инга Линдстрьом: Нежна сила” - с уч. на Зина
Ткоч, Леополд Хорнунг,
Мари - Терез Релин, Филип Пийтърс
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Последният убиец на
дракони” – с уч. на Рики
Томлинсън, Полин Колинс, Андрю Бачън, Нина
Вадия, Джордж Уебстър,
Илайлис Чапъл
15.00 „Развален телефон“ – с
уч. на Даян Кийтън, Мег
Райън, Лиса Кудроу, Уолтър Матау, Адам Аркин
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Добре дошли в джунглата” – с уч. на Дуейн
Джонсън, Шон Уилям
Скот, Кристофър Уокън,
Росарио Доусън
22.10 „Валериан и градът на
хилядите планети” (премиера) - с уч. на Дейн
Дехаан, Кара Делевин,
Клайв Оуен, Итън Хоук,
Риана
01.00 „Развален телефон“ – с
уч. на Даян Кийтън, Мег
Райън, Лиса Кудроу, Уолтър Матау, Адам Аркин
/п/
04.30 „Инга Линдстрьом: Нежна сила” - с уч. на Зина

Ткоч, Леополд Хорнунг,
Мари - Терез Релин, Филип Пийтърс/п/
НЕДЕЛЯ, 11 август
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
10.00 „Инга Линдстрьом:
Сватбата на Грета” - с уч.
на Йенс Ацорн, Хайке
Тринкер, Алиса Юнг
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Последен шанс за любовта” – с уч. на
Джеси
Хътч, Аликс Анджелис,
Томас Будоа, Ейприл
Боулби
14.10 „Моите най-добри години” – с уч. на Кирстен
Зийн, Лариса Албъкърки, Чарли Карик, Сара
Дъгдейл
16.00 „Като две капки вода”
– забавно предаване, 6
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Капитан Америка: Първият отмъстител” – с уч.
на Крис Евънс, Хюго Уивинг, Самюел Джаксън,
Томи Лий Джоунс, Хейли
Атуел, Стенли Тучи, Доминик Купър, Себастиан
Стан, Тоби Джоунс
22.30 „Дама, поп, асо, шпионин” – с уч. на Гари
Олдман, Колин Фърт, Том
Харди, Киаран Хиндс,
Бенедикт Къмбърбач,
Стивън Греъм, Тоби Джоунс, Марк Стронг, Джон
Хърт
01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.40 „Последен шанс за лю-

бовта” – с уч. на Джеси
Хътч, Аликс Анджелис,
Томас Будоа, Ейприл
Боулби /п/
03.20 „Инга Линдстрьом:
Сватбата на Грета” - с уч.
на Йенс Ацорн, Хайке
Тринкер, Алиса Юнг /п/
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”
ПОНЕДЕЛНИК, 12 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Куп обещания и малко
лъжи” – с уч. на Денис
Цих, Михаела Мей, Франциско Медина, Мишел
Оливери
11.30 „Кулинарно лято с „На
кафе” - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „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 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
00.30 „Пожарникарите от

Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, /п/
ВТОРНИК, 13 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Учен под наем” – с уч. на
Жанет Бидерман, Патрик
Фихте, Ангела Рой, Александра Хелмиг
11.30 „Кулинарно лято с „На
кафе” - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „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 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5

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

НЕДЕЛЯ, 11 август
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парламентът на фокус” 07:15 „Имате думата”
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива”
11:45 „Букмейкър”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -избрано
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю”
17:00 Документален филм на
КАНАЛ 3
18:00 Документален филм на
КАНАЛ 3
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 “Социолози на повикване” – док.филм на КАНАЛ
3
00:00 НОВИНИ
00:15 Документален филм на
КАНАЛ 3
01:00 НОВИНИ

ПОНЕДЕЛНИК, 12 август
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 Повторения

ВТОРНИК, 13 август
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
07:00
08:15
08:30
09:00
09:45
10:00
10:45
11:00
11:30
12:00
12:45
13:00
13:15
14:00
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
16:00
16:10
17:00
17:15
18:00
18:45
19:00
19:45
20:00
20:15
21:00
21:15
22:00
22:15
23:00
23:15
00:00
00:20

ПЕТЪК, 9 август
„Социална мрежа”
„Парчета от реалността”
”Другото лице”
„Интервю”
Телемаркет
„Всичко коз”
„Парчета от реалността”
„Офанзива с Любо Огнянов”
”Другото лице”
„Интервю” с Наделина
Анева
Топ Шоп
НОВИНИ
„Патарински Live”
НОВИНИ
Топ Шоп
„Парламентът на фокус” НОВИНИ
„Парчета от реалността”
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз”
НОВИНИ Централна емисия
„Парчета от реалността”
НОВИНИ
„Парчета от реалността”
НОВИНИ
„Патарински Live”
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз”
НОВИНИ
„Патарински Live”
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
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Понеделник, 12 август
07.50 “Местно време” - Разград
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев /
избрано/
10.15 “Холивудски знаменитости”: Кевин Спейси
10.40 “Безценната перла” 72 еп.
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Разград
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Разград
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 73 еп.
16.15 Документален филм:
“Убийството на Кенеди.
Нови следи” /ІІ част/
17.00 Местно време
18.00 “Холивудски знаменитости”: Джейк Джиленхол
18.20 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (избрано)
19.20 “Местно време” - Разград
19.30 Новини - централна емисия
20.00 “Не се страхувай” с
водещ Васил Василев
(избрано)
21.00 Киносалон БСТВ: “Малки
драми” (2014 г.), САЩ
22.50 “Местно време” - Разград
23.00 Новини
23.30 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев избрано
01.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
02.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
03.30 “Червен картон”- спортно предаване с Кирил
Веселински
04.30 Музикален антракт

Вторник, 13 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Плевен
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев /
избрано/
10.00 ТВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Джейк Джиленхол
10.40 “Безценната перла”, сериал, 73 еп.
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плевен
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Плевен
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 74 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Малки
драми” (2014 г.), САЩ
18.00 “Холивудски знаменитости”: Крисчън Бейл
18.20 “Лява политика” с Александър Симов (избрано)
19.20 “Местно време” - Плевен
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Човешки капитал” (2013 г.),
Италия/Франция
22.00 Документален филм
22.50 “Местно време” - Плевен
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
02.30 “Студио Икономика” с
Нора Стоичкова
03.30 Документален филм
04.00 “Местно време” /обзорно/
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Сряда, 14 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Елхово
08.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.00 ТВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Крисчън Бейл
10.40 “Безценната перла”, сериал, 74 еп.
11.30 “Лява политика” с Александър Симов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Елхово
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Елхово
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 75
еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Човешки капитал” (2013 г.),
Италия/Франция
18.00 “Холивудски знаменитости”: Майк Майърс
18.20 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (избрано)
19.20 “Местно време” - Елхово
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “В
мрака” (2012 г.), Полша/
Германия
22.15 Документален филм
22.50 “Местно време” - Елхово
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
02.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
03.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
04.30 Документален филм
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Четвъртък, 15 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Велико
Търново
08.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
/избрано/
10.00 TВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Майк Майърс
10.40 “Безценната перла”, сериал, 75
еп.
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Велико
Търново
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Велико
Търново
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла”, сериал, 76 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “В
мрака” (2012 г.), Полша/
Германия
18.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(избрано)
19.20 “Местно време” - Велико
Търново
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Твърдоглавецът” (2011 г.),
Белгия
22.10 Документален филм
22.50 “Местно време” - Велико
Търново
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.30 “Лява политика” с Александър Симов

01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, /п/
СРЯДА, 14 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Неочаквани обрати” – с
уч. на Уши Глас, Наталия
Авелон, Роман Книжка,
Херберт Улрих
11.30 „Кулинарно лято с „На
кафе” - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „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 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 15 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Диаманти и любов”
– с уч. на Михаел Фиц,
Сибиле Каноника, Ралф
Гасман, Гедеон Буркхард
11.30 „Кулинарно лято с „На
кафе” - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „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 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм

СРЯДА, 14 август
„Социална мрежа”
„Парчета от реалността”
”Другото лице”
„Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 15 август
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 Повторения

07:00
08:15
08:30
09:00
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петък, 9 август
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Прокудени от бащин
край“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

Евроком
10:30
11:00
12:00
13:00
13:15
14:15
15:15
15:30
16:00
18:50
19:20
20:00
23:00
23:30
01:30
02:00
03:30
04:30
05:00

Петък, 9 август
EuroTV Shop
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
Новини
Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
Новини
EuroTV Shop
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
EuroTV Shop
При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
Модна фиеста - с Мариана Аршева
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Събота, 10 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:30
10:00
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:40
00:35

02:25

Петък, 9 август
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Гоша Куценко, Андрей Панин,
Николай Чиндяйкин, Евгений
Сидихин, Нина Русланова в
фильме «Мама, не горюй —
2» (16+)
Премьера. Дарья Храмцова,
Юлия Хлынина, Полина

32

Най-гледаните
събота, 10 август
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
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”
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване
10:30 Лъжливи рими - сериал 1 еп.
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец реклама
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера

05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
неделя, 11 август
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Фолклорен концерт
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времето
01.45 “Паралакс“ 03.15 Прокудени от бащин
край 04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
06.45 „Дискусионно студио”
04:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
05:30 Лъжливи рими - сериал 1 еп.
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Неделя, 11 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 Лъжливи рими - сериал 2 еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство

Максимова, Данил Стеклов в
фильме «Только не они» (16+)
04:00 «Про любовь» (16+)
04:45 «Наедине со всеми» (16+)

00:25

Събота, 10 август
06:00 Новости
06:10 Олег Стриженов в комедии
«Его звали Роберт» (0+)
07:35 Олег Стриженов в фильме
«Неподсуден» (6+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Михаил Боярский. Один на
всех» (16+)
17:40 Елена Яковлева в комедийном детективе «Любопытная
Варвара — 3» (16+)
19:25 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 Данила Козловский, Елизавета Боярская, Паулина

01:55

03:25
04:10
05:40

Български

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

понеделник, 12 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 13 август
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”
- публицистично предаване
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00- Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 14 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически 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“
- публицистично предаване
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 15 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически 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 Класическа музика
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 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 Фолклорен концерт
05.45 Дискусионно студио”
повторение

02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници - с Николай
Колев

Ивайло Шопски
04:30 България на живо - с Иво
Божков
05:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
06:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:59 Делници - с Николай
Колев

03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 14 август

10:30 EuroTV Shop
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец

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

Андреева в комедии «Статус:
Свободен» (16+)
Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Чёрный в
фильме Карена Шахназарова
«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
Валентина Серова, Евгений
Самойлов, Людмила Целиковская, Павел Шпрингфельд
в фильме «Сердца четырёх»
(0+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Научи меня жить». Многосерийный фильм (16+)

11:15
12:00
12:20
13:25
14:15
15:15
16:35
18:05
21:00
21:50

23:40

Неделя, 11 август
06:00
06:10
07:35
08:00
09:00

тв програми

Новости
«Научи меня жить» (16+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
09:40 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)

01:10

02:50

04:15
05:00

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

«Видели видео?» (6+)
Новости (с субтитрами)
«Видели видео?» (6+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Людмила Хитяева. «Я не
могу быть слабой» (12+)»
Комедия «Стряпуха» (0+)
«КВН». Премьер-лига (16+)
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
Юрий Никулин, Андрей
Миронов, Анатолий Папанов
в комедии Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука» (0+)
Нодар Мгалоблишвили,
Александр Абдулов, Семён
Фарада, Александра Захарова в фильме «Формула
любви» (0+)
Сергей Газаров, Виктория Вера, Леонид Куравлёв, Наталья
Фатеева, Сергей Никоненко в
фильме «Испанская актриса
для русского министра» (16+)
Лидия Смирнова, Александр
Вокач, Людмила Шагалова,
Николай Парфёнов, Евгений
Евстигнеев в фильме «Дача»
(0+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

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

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:20
01:05
03:50

Петък, 9 август
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Ищу мужчину. Х/ф
Белая студия. Рэйф Файнс
Звезда пленительного счастья. Х/ф
Северное сияние. Х/ф

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

Събота, 10 август
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Моя любовь – Россия!

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

12:10
12:55
14:50
16:35
20:00
21:00
00:15
01:10
02:30
05:30
06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:55
12:50
13:40
20:00
22:00
01:00
02:00
03:45
05:15

Четвъртък, 15 август

Пятеро на одного
Смеяться разрешается
Закон сохранения любви. Х/ф
Злая судьба. Х/ф
Вести в 20:00
Клуб обманутых жен. Х/ф
Романтика романса
Блондинка за углом. Х/ф
Белый налив. Х/ф
Моя любовь – Россия!
Неделя, 11 август
Клуб обманутых жен. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Дорожная карта
Русская наследница
Вести в 20:00
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Действующие лица с Наилей Аскерзаде
Отдаленные последствия. Х/ф
Закон сохранения любви. Х/ф
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
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Çà âàøåòî
Какво представлява
алкохолизмът

Алкохолизмът е болестно пристрастяване
към спиртни напитки.
Прекомерната употреба води до нарушаване на обмяната на веществата и увреждане
на много органи. Настъпват и промени в
психиката на болните,
както и личностни промени. При алкохолната
болест съществува непреодолимо влечение
(психическа зависимост) към алкохола и
за нея може
да се говори само при
наличие на
абстинентни явления.
Кои
са
предразполагащите
фактори?
Съществена роля
играят индивидуалните
качества на
личността, нейните психологични особености,
способността й за адаптиране към обществената среда, физиологичните особености, както
и генетичната предразположеност към употреба на алкохол. Влияние оказват природната и социалната среда,
обичаите и традициите,
икономическото състояние на лицето, полът и
възрастта.
основни признаци
Основни признаци са: непреодолимо
влечение към алкохола (психическа зависимост), загубата на контрол върху приеманото
количество алкохол, загуба на паметови функции при опиянение, загуба на повръщателния
рефлекс при употреба
на големи количества
спиртни напитки, трайни психически и телесни разстройства, както
и нарушения в социалните функции. Хроничният алкохолизъм
създава психическа и
физическа зависимост
към алкохола.

какво е
абстинентен синдром
и кога се появява
Не всяка злоупотреба с алкохол се приема
за хроничен алкохолизъм. Около 90% от хората над 18-годишна възраст употребяват алкохол и около 5% от тях
развиват зависимост
към него.
Основни показатели
за алкохолна наркомания са изменение на то-

леранса и развитие на
абстинентен синдром
при прекъсване на приема на алкохол.
Преходът от алкохолна злоупотреба към
алкохолната болест се
изразява в поява на
абстинентни явления,
които могат да се определят като "сутрешно пиене за оправяне".
Абстинентният синдром се характеризира с
раздразнителност, тревожност, напрегнатост,
тъга, учестен пулс, повишено артериално налягане, треперене на
ръцете, устните и клепачите, изпотявания.
Болният изпитва страх
и в това състояние може да посегне на живота си като изход от болестната зависимост.
Приемането на 100150 мл концентриран
алкохол или 1-2 бири премахва временно абстинентните явления. Най-често болестната зависимост
към алкохола се създава след злоупотреба
със спиртни напитки в
продължение на около
8-9 години, а при жени и
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млади хора за по-кратко време - 4-5 години.
Психически
особености при
хронични алкохолици
Хроничните алкохолици са емоционално лабилни. Настроението им
от шеговито и глупаво
весело лесно преминава в нервно-избухливо и
тиранично. Когато етичните задръжки отпадат,
алкохолиците се държат
цинично към близките
си, съпругата, а често и
към случайни и непознати лица.
В по-напреднал стадий на
болестта се
наблюдават
разстройства
на паметта и
интелекта.
Забравят се
текущи събития, трудно
се възприема по-сложна мисъл, разсъдъкът се
замъглява.
Налице е дезориентация за време и място, като обикновено се
запазва ориентация за
собствената личност.
При
алкохолната болест се установяват и телесни промени: подпухнало лице, зачервени очи и
нос, чести съпътстващи заболявания: гастрит, колит, постепенно развитие на чернодробна цироза и нефросклероза. Нарушенията на нервната
система се изразяват
в треперене на ръцете и клепачите и на отделни мускули на лицето, нарушен говор,
разкривен почерк,
болка по хода на периферни нерви (полиневрити).
На основата на алкохолната болест понякога възникват остри и хронични психични разтройства - делириум тременс, остра
и хронична алкохолна
халюциноза, Корсакова
психоза.
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Ñпеöèаëен еëèксèð, ðаçðаáоòен
по ðеöепòа на ðóскè експеðòè,
еëèмèнèðа áоëкаòа в
сòавèòе само сëед месеö
Формулата на артроактал е разработвана в продължение на дълги години в
един от най-големите институти в Русия по ревматология и травматология. Изцяло натуралните му съставки подсигуряват неговото
безвредно действие и същевременно действат върху причинителите на възпалението и болката в ставите, прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали
проучвания върху артроактал, споделят своите професионални мнения, че това
е един от малкото препарати, които притежават 100%
доказана ефикасност и могат завинаги да ви освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст, още след 4
седмици ще имате здрави и
гъвкави стави като на 20-годишен. Болките в колената,
лактите, таза или китките изцяло ще изчезнат, а Вие ще
си върнете пълната подвижност на ставите. Всичко това
е възможно благодарение
на научния пробив“, твърдят руските учени.
Проведено изследване с
така разработената комбинация със 162-та участници
показва, че след 30-дневен
прием си върнаха пълната подвижност, както и напълно премахнаха болките
в ставите. Също така укрепнаха ставите, а хрущяла се
възстанови. Някои дори се
върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от
участниците:
 пълно премахване на
болката в ставите и гръбнака още след първата седмица на ползване
 премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2 седмици
 премахване на възпалението и възстановяване
на ключовите елементи на
ставите (кости и хрущяли) за
4 седмици
 възвръщане на пълната физическа подвижност
след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната Станка
Кръстева от София, която е
една от първите участнички
в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на артроактал усещах как ставите
ми полека започнаха да се
отпускат. С всеки изминал
ден болката в таза намаляваше, докато накрая изчез-

на напълно. Подвижността
на крака ми се увеличаваше.
След втората седмица отново започнах да ходя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 30 дни болката и ограниченията в подвижността изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павлина
Смирненска, като пробвала артроактал, ни изпрати
следното писмо:
„За обикновения човек
това изглежда невъзможно, но артроактал действа и при това много бързо!
Обикновеният човек ще
си помисли, че това е невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са нормални способности за възстановяване, които всеки
организъм притежава. Не е
чудо, а просто най-новото
научно откритие. Като бивш медицински работник
съм напълно запозната със
структурата на костите и ставите и принципите на дегенерация. Тайната за толкова мощното действие на артроактал се крие във фитонутриентите, извлечени от
множеството билки, вложени в еликсира (Гръмотрън
корени, Полски хвощ стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец кори, Копър плодчета, Кестен плод, Бреза листа,
Бял равнец стрък, Коприва
стрък, Репей корен).
Тези активни съставки, които проникват в наноструктурата на ставата, стимулират хрущялните клетки към регенерация.
Не само че премахват възпалението, но също така подхранват клетките и начеват
процес на самовъзстановяване. Ставите са буквално
възстановени и подмладени.
Въпросните активни съставки са в
състояние да:
 стимулират хрущялните клетки към
пълно възстановяване – благодарение на това ставите се възстановяват,
независимо от възрастта
 увеличат синовиалната течност с
40% – благодарение
на това ставите укрепват и стават „поеластични“
 елиминират
възпалението 9 пъти по-бързо – благодарение на това болката намалява с все-

ки изминал ден
Но това не е всичко.
Съставките забавят загубата на колаген и ставна течност, както и тласкат клетките към регенерация. Вследствие на това ставите възвръщат пълната си подвижност на наноклетъчно ниво,
а организмът сам „поправя
щетите“. Това е изцяло натурален начин.
Препоръчвам горещо
продукта, тъй като не само
познавам принципите му
на дейтвие от научна гледна точка, но и защото сама
изпитах ефекта и намерих
облекчение за болните си
стави. Без оглед на възрастта отново може да се радвате на пълната подвижност
на ставите, а организмът Ви
сам ще се бори с болката и
сковаността.“
артроактал оказва благоприятно въздействие на
коленните и тазобедрените
стави, междупрешленните
стави на гръбначния стълб,
ставите на крайниците:
 Подобрява подвижността на ставите
 Намалява сковаността
при движение
 Облекчава болката в
коленните, тазобедрените
и междупрешленните стави
 Внася допълнително
количество калций от растителен произход в организма и стимулира отлагането
му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на
3 месеца 2 пъти в годината. артроактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско
предписание.

При поръчка на ТРИ ПРоДуКТа получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
Продукта артроактал можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./
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ÁÎÐÎÂÈÍÊÈÒÅ
ïàçÿт çäрàвето

Боровинките възпрепятстват отлагането на мазнините в областта на
корема, понижават
нивото на холестерола и захарта в кръвта и
по този начин предпазват от сърдечно-съдови заболявания и диабет,
твърдят учени
от университета
на щата Мичигън.
Полезните свойства на боровинките се
дължат на фитохимикалите – натуралните антиоксиданти антоцианини, които оцветяват
плодовете
и

зеленчуците в
червен, пурпурен и тъмносин цвят.
Проведените изследвания
показват, че боровинките
наистина намаляват мастният слой в областта на ко-

рема, като същевременно
понижават съдържането на

“лош”
холестерол и триглицериди в кръвта. Освен това те нормализират нивото на захарта в кръвта и
по този начин подобряват процеса на усвояване на инсулина
при преработването на захарта
в енергия.
Преди няколко години американски учени заявиха, че разполагат с достатъчно сериозни данни, според
които антоцианините могат да предпазят
човека от рак, защото значително забавят растежа на
раковите клетки и дори в
някои случаи се наблюдава отмиране на до 20 процента от тях.

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

тестове и статистики, вече има
констатирани над 100 хил. души в цял
свят, които потвърдиха ефективността
на тази уникална формула в това
число около 8 хил. души от България,
които са преминали терапията и
потвърждават ползите от този метод.
Показвайки резултатите от терапията
на водещите уролози в 24 страни,
всички те бяха шокирани... “Не можахме
да повярваме, че без оперативна
намеса и медикаменти, може да се
постигне подобен ефект.” - споделят
уролози от България.
Само качествен продукт съставен от
чисти натурални вещества може да даде
бързи и трайни резултати, стимулирайки
организма
да реши тези проблеми
по натурален път. Благодарение на
съвременната
нанотехнология
на
молекулярно ниво, също и следвайки
биопроцесите в природата, помогнаха
да се създаде уникалният препарат
“DEXOROL’’ (ДЕКСОРОЛ)
Формулата на този препарат е
поместена в капсула съдържаща 6
биоактивни съставки, които бързо
и ефективно дават възможността
да
преодолеете
уринарната
инконтиненция.
Действат благоприятно за отстраняване на появили се
възпаления в пикочния канал и уретрата,
възстановява правилната функция и

здравина на мускулатурата на тазовото
дъно, подобряват нервната система на
пикочния мехур, като се подава сигнал
към мозъка и ни информира в правилния
момент, че е време да отидем по “малка
нужда”.
Понеже технологията за обработка на

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

„Цели 15 години се измъчвах и срамувах. След 3
месеца ползване на препарата Дексорол ми се
подобри уринирането ми и вече не се изпускам!”
Валерия М., 77 год., София

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА

„Ставах по 6-7 пъти през нощта да уринирам,
което ме вбесяваше и нямах спокоен сън.
Пих капсулите 2 месеца и спря честото
уриниране. Вече спя спокойно!”
Боян Ч., 64 год., Варна
„Простата не ми даваше спокойствие и
трябваше да ходя често да уринирам, случвало
се и да се изпускам ако не стигна на време
до тоалетната. След 2 месечно ползване
на капсулите всичко си дойде в норма!
Серафим Д. 72г. Пловдив

ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА
„ДЕКСОРОЛ” И СЕ ИЗБАВИ ОТ ЧЕСТОТО
УРИНИРАНЕ И НЕВОЛНОТО ИЗПУСКАНЕ
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО
31 АВГУСТ 2019 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 54 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 14:00
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Да помогнем на сърцето

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за
преждевременна смърт днес, въпреки че някои от тях
вече се лекуват или поне състоянието се стабилизира.
Лекарствата помагат за един почти нормален начин
на живот. Но все пак са необходими някои ограничения.
А, разбира се, най-добре е да се погрижим за здравето
си още преди да се наложи да се лишаваме от нещо.
Повече от всичко
сърцето обича
движението
30 минути разходка всеки ден
са необходимо
условие за
п о д -

държането
на сърдечния тонус. Дори след прекаран инфаркт лекарите препоръчват на
пациентите си кратки разходки 2 пъти
дневно.
Сърцето не обича
излишните
килограми
Смята се за нормално, ако човек
през целия си живот
запази теглото, което е имал на 25-го-

дишна възраст (разбира се, ако не е страдал
в детството си от затлъстяване или прекомерна слабост).
Ако можете, откажете

цигарите
– напрежението и
натоварването на
сърцето ще намалее. Ако не сте в
състояние да откажете вредния
навик, поне се
опитайте да намалите бройката
на изпушваните
цигари. Пушенето
вреди не само на
здравето, но и взаимодейства с някои
лекарства, като от-

слабва тяхното действие.
Сърцето обича, когато
сме спокойни.
Лошото
настроение
и агресията са разрушителни емоции не само за
околните, но и за нас самите. Разбира се, не
е възможно да се
предпазим от всички видове стрес, но
можем да се научим
да реагираме

по-правилно и да контролираме тези състояния.
Сърцето се влияе
много и от
правилното
хранене
- повече плодове,
растителни мазнини,
леко сготвена храна.
Растителните мазнини са главният източник на ненаситените
мастни
киселини,
к о и то поддържат
нивото на
холестерол в
нормалните граници.
Алкохолът
не е добър помощник
при напрежение
– той отпуска за
кратко време,
но после засилва отрицателните
фактори.
Сърцето се
нуждае
от достатъчни количества:

калий
който има съществена роля за извеждане от организма на
течностите над нормата, за подобряване
дейността на сърдечния мускул. Голямо
количество калий съдържат фасулът, соята, грахът, кайсиите, сушените сливи,
прасковите, черният чай, какаото.

магнезий
който притежава съдоразширяващо и
диуретично действие.
Основен източник на
магнезий са растителните продукти: грах,
овес, диня, бадеми,
лешници, морско зеле, черен чай, кафе.
йод
който оказва

благоприятно влияние на обмяната на
веществата (особено
съществено при атеросклероза). Най-богати на йод са рибата, калмарите, скаридите, морското зеле.
Йод се съдържа и в
яйцата, месото, млякото, цвеклото, салатата, картофите, зелето, краставиците,
сливите.
витамин С
който укрепва кръвоносните съдове. Някои от най-добрите
източници на витамин
С са червените чушки, ябълките, лимоните, копърът, шипките, касисът.
витамин Р
който укрепва малките кръвоносни съдове и ги прави поеластични.
Съдържа се най-много във
вишните,
касиса,
чая, граха, портокалите, лимоните,
шипките, малините и ягодите

Чудото, направено по стара билкарска
рецепта, което се бори успешно с подаграта
Съществува ли лек,
към който да посегнем
при подагра? Да, колкото и невероятно да звучи – лек има. При това
съставът му идва от природата, на една ръка разстояние от нас. Това е чудото от народната медицина, наречено Подагро
Протект.
Подаграта е напълно лечимо заболяване.
Силно влияние й оказват
диета и ограничаване на
приема на алкохол. Назначаването на лечение с
медикаменти се извършва от ревматолог. Между пристъпите е важно
да бъде намалено количеството на пикочна киселина.
На помощ идва Подагро Протект – изключителен продукт с натурален състав. Спомага
естественото разтваряне
на кристалите на пикочната киселина в ставите
и в другите тъкани, оказва благоприятно влияние
върху ставите – на големия пръст на крака, глезените, петите, колената,
китките, пръстите и лактите. Подпомага нормалната физиологична функция на ставите, поддържа
в добро състояние околоставните тъкани, междуставните пространства

и другите тъкани и органи,
прави възможно свързването на пикочната киселина във водноразтворимо
съединение, което се отделя по естествен начин
от организма.
Подагро Протект е високоефективен както при
подагрични кризи, така
и при хронична подагра.
Приложим е още при проблеми в ставния апарат и
пикочно-половата система.
Подагро Протект
СЕ ПРЕПОРЪЧВА при хора, страдащи от:
 Подагра
 Артрози и ошипявания
 Хора, предразположени към задържане на
пикочна киселина в организма
 Болки в ставите, кръста и костите
 Ограничена подвижност и скованост в ставите
 Отоци
Състав:
Синя тинтява стрък
67 mg. Притежава противоспазматично действие,
усилва секрецията на стомашните жлези и жлъчката.
Полски хвощ стрък 67
mg. Отлично средство е
при ревматизъм, чернодробни заболявания, атеросклероза, жълтеница,
подагра.
Троскот корен 67 mg.
Прилага се при наличие

на бъбречни и жлъчни камъни, отлично повлиява
ревматизъм, подагра, отоци.
Бял равнец стрък 67
mg. Действието му е болкоуспокоително, противовъзпалително, кръвоспиращо, антисептично.
Глухарче стрък 67 mg.
Прилага се при камъни в
жлъчката, в бъбреците и
пикочния мехур, при стомашни и чревни смущения, при кашлица, екземи,
подагра, болести на далака, възпаление на червата,
анемия и за регулиране на
кръвното налягане.
Гръмотрън корен 67
mg. Използва се при отоци, наднормено тегло, ревматизъм, безплодие, шипове, подагра.
Бреза листа 67 mg.
Според народната медицина се използват при терапия на атеросклероза,
подагра, при бъбречни и
жлъчни колики.
Златна пръчица стрък
67 mg. Изпoлзвa се пpи
зaбoлявaния нa пиĸoчнитe
пътищa (възпaлeния, пяcъĸ
и ĸaмъни в бъбpeцитe и
пиĸoчния мexyp c aлбyмин в
ypинaтa), пpи oтoци oт paзличeн пpoизxoд, зaбoлявaния нa чepния дpoб и
жлъчнитe пътищa, ĸaмъни
в жлъчĸaтa, пoдaгpa, peвмaтизъм, eнтepoĸoлити,
бpoнxит.

Мента стрък 67 mg. дълготрайно действие, ка- периода на употреба.
Истински дар от приро- то запазва своята ефективБез лекарско предпидата.
ност в тялото дори след сание.
Мнението на специалиста д-р Маринов:
„Ако се остави нелекувана, подаграта се развива най-вече поради постоянното натрупване на
пикочна киселина в ставите. Пристъпите обикновено преминават за няколко дни, но с течение
на времето те стават все
по-чести и причиняват тежък артрит и необратими
поражения в ставите, като
в най-лошия случай подаграта става причина и за
сериозни бъбречни заболявания.
С ежедневния прием на
Подагро Протект вие си
гарантирате поддържане
на всички органи и системи в тялото в най-добро
здравословно състояние
и осигурявате превенция
за развитие и обостряне
на подагра.“
Препоръчителен е приемът в продължение на 3
При поръчка на три продукта получавате
месеца 2 пъти в годината. Подагро Протект има подарък книжка „Лечебните билки на България“.

Можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40
и на https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.
Цена:

1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./
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14 сúвеòа, коèòо
òÿëоòо нè дава

СЪЗДАВАТ ЛИ ШИПОВЕТЕ ПРОБЛЕМИ?

Главоболието, болкиЕстествено е да си специалния японски масаж на
те във врата, раменете,
зададем въпроса може проф. М. Сайонджи се постига
гърба и ставите често
ли да се запази кост- постепенно отпускане на пресе дължат на забоната система здра- напрегнатите и заякчаване на
ляване на коства и работоспо- отслабените мускули в шийноно-ставната сиссобна за по-дъл- раменния и гръбначния отдел,
тема. Костният изго време и има след което се пристъпва към
растък (шип) прели начин да се отблокиращи тракции. В комдизвиква притисканамалят болки- плекса влизат още зонотеране на нервите, които
те и да се раз- пия, аурикулотерапия, физиотеизлизат в тази област
движат ставите рапия и възстановителна японна гръбначния стълб.
при ошипяване. ска гимнастика.
Понякога, вследствие на
При подобТези безлекарствени методи
травма, тежка физическа
ни
оплаква- в комбинация ефикасно повлидейност и др., гръбначния много до- яват на болките при ошипяваният стълб се натоварва
бър ефект имат не, възстановяват нормалната
допълнително, което е
мануалните и ки- двигателна дейност, мускулнапричина за стесняване
н е з и т е р а п е в - та трофика, засилват кръвообна дисковите междуращението и лимфотопрешленни простран- 26 ГОДИНИ “БИО еНеРГО СПекТъР” ка в организма, като паства и притискане на
ралелно нормализират
Център за
възстановителен
нервните коренчета.
променената му реакмасажи
сПа център
По този начин болкитивност.
софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
те се засилват, ограниПроцедурите се из(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
чава се подвижноствършват
от опитни реблизо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
та на целия гръбначен
флексо- и кинезитерател. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
стълб.
певти, лично обучени
Няма закономерот автора на терапията.
Изключителен ефект при:
ност за появата на то- Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, Във ВъЗстаНовитЕлшипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
ва заболяване. ШипоНия сПа ЦЕНтър на
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
вете могат да се обрафирмата можете да поплексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
зуват при обездвижвалучите и допълнителни
не, при неправилна обмяна на тичните методи, прилагани в водни и топлинни процедури,
веществата, след травма, след ЦЕНтър За Масажи “Био релаксиращи терапии за гръб,
неизлекувани инфекции и др. ЕНЕрго сПЕктър” – София.
както и специални дрениращи
Влияние оказва и наследствеЧрез прилагането на над 100 терапии за отекли, уморени и
ният фактор.
вида манипулативни техники на подути крака.

Понякога тялото ни се опитва да ни каже
нещо – например, че му липсват витамини,
че не получава достатъчно сън или че наистина е уморено от всичките тези сандвичи,
чипс и други подобни.
Невинаги е лесно да разберем как да интерпретираме тези сигнали. Но какви са тези
знаци, които тялото ни дава и от какво се
нуждае, за да поправи ситуацията?
1. крехки и нацепени нокти
Това предполага дефицит на желязо, цинк и
важни мастни киселини и може да се поправи с
повишен прием на месо, риба и бобови култури.
2. сухи очи
Този симптом подсказва, че на тялото може
би му липсват витамин А и важни мастни киселини. Добре е да повишим приема на млечни продукти, зелени, жълти и оранжеви плодове и зеленчуци.
3. Напукани ъгълчета на устните
В този случай е възможен недостиг на желязо, витамин В6, В12 и фолиева киселина. Консумацията на повече месо, бобови култури, млечни продукти и зелени зеленчуци ще е от полза.
4. язви в устата
Този проблем сигнализира за потенциален
недостиг на желязо, витамините В6 и В12, както
и на фолиева киселина. Месото, бобовите култури, млечните продукти и зеленчуците трябва
да присъстват по-често в диетата ни.
5. Напукани устни
Това е симптом на дефицит на витамин В2.
Млечните продукти и бобовите култури ще помогнат.
6. уголемени вкусови луковици
Във вкусовите луковици се намират така важните вкусови рецептори. Те сигнализират за
дефицит на витамините В2 или В6 и могат да бъдат третирани с повишена консумация на млечни продукти, месо и риба.
7. Зачервявания и мазни петна
по кожата на лицето
Този симптом е свързан с възможен недостиг на витамините В2 и В6, на цинк или на важни мастни киселини. Решението е да наблегнем на яденето на млечни продукти, месо, риба и морски дарове.
8. Пъпчици по горната част
на ръцете и бедрата
Възможен е дефицит на витамин В комплекс,
витамин Е и важни мастни киселини. Препоръчително е да консумираме повече животински
и зърнени продукти.
9. слаб растеж на косата
Този проблем сигнализира за недостиг на желязо или цинк и може да се разреши с прием
на повече месо, бобови култури, млечни продукти и морски дарове.
10. Пърхот
С пърхота тялото ни казва, че може би не му
достигат витамини С и В6, важни мастни киселини или цинк. Повече цитрусови плодове, месо, риба и млечни продукти ще бъдат от полза
за разрешаването на проблема.
11. акне
Акнето предполага, че на тялото му липсва
достатъчно цинк, а този проблем може да се
разреши с приема на повече млечни продукти
и морски дарове.
12. силно зачервени очи
Те сигнализират за недостиг на витамините
А и В2. Добре е да наблегнем на приема на повече млечни продукти, зелени, жълти и оранжеви плодове, зеленчуци и месо.
13. Бавно зарастване на раните
Това е сигурен симптом, че на тялото не му
достига цинк и трябва да приемаме повече
млечни продукти и морски дарове.
14. Депресия
Депресията може да се държи на недостиг
на витамин В6. Повече месо и риба в диетата
би трябвало да помогнат за облекчаването на
симптома.

2

22

Любопитно

32

Български

у нас

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

Писмо от принц Хари и Меган Íад 55 000 öвеòÿ

Българката Теодора Томанова, която от 7 години живее
със семейството си
в Обединеното
кралство,
изпраща
специална, ръчно изработена от нея
картичка до херцозите на Съсекс по случай раждането на първородния им син Арчи.
Принц Хари и Меган
удостоили Теди с писмен отговор.
Теодора разказва, че

идеята се родила в деня на обявяването, че
херцозите си имат наследник.
"Всички бяхме много
щастливи от новината и
се сетих как ще се чуя с

майка ми и тя за четвърти път ще ме
попита: "А ти
изпрати ли
от твоите
красоти да
поздравиш
кралското
семейство
за тяхното
бебче?". Този разговор е
всеки път когато
се роди бебе в кралството. И така седнах и
започнах да творя. Четвъртата картичка ми хареса най-много и реших
нея да изпратя. Не се надявах на нещо повече
от имейл, с който да ми

благодарят. Пуснах я на
15 май 2019 г., след седмица започнах да си следя редовно имейла за
така чакания отговор",
разказва Теди.
Тя изработва картички и други ръчно направени с много любов аксесоари от 2015 г.
"За моя най-голяма
радост на 6 юли 2019 г.
получих картичка, в която ми благодарят за вниманието и топлите думи
към тях и сина им Арчи.
Изключително съм горда и щастлива за оказаното внимание от херцога и херцогинята на
Съсекс", допълва тя.

"Êоëекöèÿ Ñвеòëèн Ðóсев" оòпðаçнóва þáèëеé
В Плевен галерията дарение "Колекция
Светлин Русев" наскоро
отпразнува 35-годишнината си. След благородния жест на Светлин
Русев преди 35 години
днес галерията е известен храм на изкуството,
който привлича ценители от цял свят. Галерията е разположена от
юли 1984 г. в архитектурен шедьовър - сграда,
дело на основоположника на съвременната
българска архитектура
арх .Никола Лазаров.

Посетителите се посрещат от
единствената творба на Светлин Русев в
тази галерия - портрет на пророчицата
Ванга. На
първия етаж са картините от най-известните
български художници от
първата половина на ХХ
в. Вторият етаж е отделен за съвременни български художници. Да-

Откриха център
"Д-р Васил Радославов"
Културно-образователен център и музейна експозиция "Д-р Васил Радославов", както
и кръгла маса за живота и делото на видния
политик, роден в Ловеч, беше открита наскоро в люляковия град.

Събитията бяха посветени на 165-годишнината от рождението и 90-годишнината от кончината на д-р Васил Радославов.
Културно-образователният център се намира в кв. "Вароша". Организатори са фондациите "Стефан Нойков" и "Shapdiz".
Д-р Васил Радославов е роден в Ловеч на 27
юли 1854 г., произхожда от будно семейство с
изразено място във възрожденските процеси
в града. Бил е участник в националноосвободителното движение, последовател на Васил
Левски, секретар на Ловешкия революционен
комитет. След Освобождението на България е
получил елитно образование, направил е впечатляваща професионална, обществена и политическа кариера.
Многократно е бил народен представител и
министър, а в периода 1886-1918 г. - три пъти
министър-председател на страната.

рението наброява над
400 творби - образци на
българското и световното изкуство.
Това е вторият рожден ден, който галерията посреща без своя да-

Р

итмите на аржентинско танго огласиха откритата сцена на фестивала
"Фолклор без граници"
в Добрич. Събитието бе
под патронажа на кмета
на града Йордан Йорданов и в партньорство с
българската секция на
Международния съвет
на организаторите на
фестивали за фолклор
и традиционни изкуства (CIOFF).
Аржентинският ансамбъл "Сантяго дел
Естеро", гастролирал
на много световни сцени, е носител и на престижни отличия. Неговите музиканти и танцьорки се изявиха на площад
"Свобода".

рител. Академик Светлин Русев напусна този свят на 26 май 2018
г. Написаното от него
на 6 юни 1984 г. звучи
актуално и днес: "Възможността, която предоставя родният ми
град Плевен да подредя колекцията си така,
че да може да звучи в
своята относителна цялост, смятам, че не ме
лишава от нея. Напротив - фактът, че мога да
я споделя с повече хора, я прави повече моя,
по-голяма и съдържателна”.

кðасÿò áоòанè÷ескаòа
гðадèна в Áаë÷èк

Над 55 000 цветя и декоративно-листни растения от 70 вида красят летния пейзаж в университетската ботаническа градина в Балчик.
растенията образуват четири фигури, които,
погледнати от високо, са огромни разцъфнали цветове в багрите на дъгата, разказва главният специалист по градинско и парково изкуство стефка Нечева. сред новите видове в лят-

ната колекция е ангелонията, която идва от Южна америка. Цветето, известно с "ангелския" си
характер, привлича с изящни дребни цветове в
бяло, синьо, розово, лилаво. рози, бегонии, петунии, хортензии и още десетки видове изпълват с аромат алеите, казват ботаниците.
За най-екзотичните растения през това лято на посетителите разказват доброволци, откликнали на инициативата на научно-образователния съвет на Балканския екологичен център към университетската ботаническа градина. те не само разхождат туристите и популяризират богатството на градината, но и помагат
за поддържането на цветните колекции. Четирима студенти по фармация и медицина от софийския университет "свети климент охридски" през това лято вече бяха част от екипа на
парка, но до септември очакваме още млади
доброволци, които могат да научат нещо ново
без лекции и упражнения, посочва г-жа Нечева.

Ôîëêëîð áåç ãðàíèöè

За фестивала дойде
и грузинският ансамбъл "Болнели", който
демонстрира уникална
техника в танца - след
скок мъжете се приземяват върху прегънати-

те фаланги на пръстите
на краката. Сред екзотичните танцьори бяха
и фолклористите от египетската провинция Сохаг, които показаха традициите на древното

изкуство, претворени в съвременни хореографии.
Във фестивалния афиш бяха и фолклорни
групи от Панама, Колумбия,
Източен Тимор,
Башкирия. Ансамбъл "Добротица", в който
танцуват над 90 деца,
както и детската танцова школа "Хорце" от Добрич представиха фолклорното наследство
от различни етнографски области в България.

ТÓТÀÍÊÀÌÎÍ - една недовúðøена
ëþáовна èсòоðèÿ

Мащабна гостуваща изложба "Тутанкамон една недовършена любовна история" беше от-

крита в Бургас. Експонатите са реплики. Изработени са от компанията Horus Limited, която единствена в целия свят има издадено разрешение за това
от Министерството на културата на Египет. Повече от 100 експоната пресъздават максимално точно гробницата на египетския фараон, останал в историята като "детето цар". Експозицията е представена в няколко тематични къта: "Преддверието",
или "Стаята на могъществото и властта", "Златният
трон", наричан още "Шедьовърът на стаята", "Погребалната камера", "Съкровищницата" и "Позлатеният олтар". Изложбата идва за първи път у нас
с подкрепата на община Бургас. Тя е отворена за
посетители до края на септември.
страницата подготви соня вълкова
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Медуза
Морските вълни игриви –
те са толкоз причудливи!
Кат фонтани се издигат,
бряг лазурен те заливат!

В храсталака край дъбака
зайково семейство чака
да закусва прясно зеле
с моркови и със франзела.
Майка Зайка много мила
всички вкъщи угостила.
Татко Зайко строг и прям
кара се и е припрян.
Зайко батко мустакатко
репчи се на своя татко.
Зайка кака се разплака
- Ако мечката надуши
и се скри във храсталака.
тези едри, сладки круши,
Зайко малък – хитро бебче,
ще удари с тежка лапа
иска от баща си левче
и за миг ще ги излапа,
да си купи цяла ряпа,
ще спасим се само с бяг
сам-самин да я излапа.
там отвъд гората чак…
А на батко дългоуши
Зайко батко мустакатко
се дояли сладки круши.
се смутил, затуй накратко
Стрелнал се той през тревата
тихичко се извинил,
към градината позната
гузен в ъгъла се свил.
и видял, че трима души
Зайка кака се разсмяла,
там прибират зрели круши.
бързо крушите изяла
Тихичко се той промъкнал,
и така успокоила
пълна кошница отмъкнал.
свойта
Вкъщи върнал се засмян
майка –
и похвалил се без свян:
Зайка мила:
- Хей, сега е златна есен,
- В тази
нося ви десерт чудесен!
кошница
Татко Зайко строг и прям
голяма
викнал: „Как не те е срам?!
сладки круши
Да крадеш – не разрешавам,
вече няма…
от десерта те лишавам!”
Богоя
Разтревожила се Зайката
саПуНДжиЕв
и сериозно се завайкала:

Към кухнята после намина
щастливият малък юнак.
Там чаша със мляко намери.
Изля я, но пийна все пак.

Перната бяла Мира
спокойно плава из вира.
Що е то?
Той е дребничък
на ръст,
но е пъргав
и чевръст.
Скача,
без да се засили,
над треви,
цветя, бодили.
Що е то?
(скакалЕЦ)

Ñëàäêèòå êðóøè

Двузъба усмивка изпрати
на мама от коша с пране.
На тате в обувката сложи
да спинка кафяво мече.

За трохички и зрънца
пълнят кошнички с яйца.
Що е то?
Денем мижи като сляп,
а пък нощем търси хляб.
Що е то?

Под стрехата си гнездото
свива,
рожбички отглежда
най-грижливо.

Що е то?

Рога има – вол не е,
самар носи – кон не е.
Що е то?
Вятър вее, мрежа

мята,
сам рибарко по средата.
Точи свойте дълги
примки,
та лови си животинки.
Що е то?

открийте 9-те разлики

(Паякът)

стоян МиХаЙлов,
търговище

Къде що намери – събори,
прерови любимия шкаф.
Навсякъде смело остави
със пръстчета свой автограф.

И ето, с мустачките млечни
към мама засмяно търчи.
Прекрасен ще бъде денят му!
Отрано това си личи.
Христина ПЕтрова

(БуХалът)

Рече охльо да се връща,
но заспа във свойта къща.
утре още от зарана
с нова сила ще подхване!
Младен ПЕтров

Събуди се рано с усмивка.
Широко отвори очи.
Протегна ръчички и тръгна
успешно да прави бели.

(кокошкитЕ)

Взе къщурката на рамо
и потегли рано-рано.
Метър-два ли той измина
и огря го месечина.

Цецко с баба си
Петрана
на разходка крачи…
По зелената поляна
зърнаха играчи.
Две момчета
зачервени
пъстра топка
ритат…
Че са доста
изморени,
и за миг не питат.
Гледа Цецко и
заплака –
пъстра топка иска!
Бърза баба, без да
чака –
портмонето
стиска.

Ï ÐÅ ÊÐÀÑÅ Í ÄÅ Í

(оХлЮвът)

Дядо му – най-стар роднина,
спи в съседната градина.
охлю реши да отиде
днеска дядо си да види.

Ãðèæëèâàòà
Øàðåíàòà
Ìåöàíà
òîïêà

Ех, каква, каква медуза,
със една прозрачна блуза!
кари МариНова

(гъската)

охльо Бохльо си живурка
в малка костена къщурка.
С нея ляга, с нея става
и да шета не престава.

- Хей, дечица, погледнете
и за миг не се бавете!

Забавляват се децата
и докосват пипалата.
Ала свърши се играта,
бързо грабна я вълната!

(лястовиЦата)

Охльо Бохльо

Има чудни пипала,
но… докосне ли ви тя,
пръстите ви ще опари,
знам, че няма да забрави.

Виждам на брега медуза
със една прозрачна
блуза.
Със сребристата вълна
тя дошла е на брега!
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Â битêа ñ „êаôÿâата ÷óìа” ÌÀÂÇÎËÅßТ
В края на лятото
на 1944 г. както навсякъде по света, така и в България борбата срещу „кафявата
чума” придобива нов,
мощен размах под огромното въздействие
на победите на Съветската армия.
В тази епична борба хората от Първомайска околия не остават назад. В Балкана
излизат много комунисти, ремсисти, земеделци, прогресивни хора. Партизанската дружина на околията „Райчо Кирков”
нараства на над 300
души. Тя провежда
успешни акции в селата Драгойново, Искра, Комунига, Дълбок
извор.
Това плаши фашистките управници
и те включват в борбата с партизаните войската. Срещу
дружината
са хвърлени
47-и пехотен
полк от Ардино, 4-ти пехотен полк от
Крумовград,
10-и пехотен
полк от Хасково, 10-и
артилерийски полк от
Момчилград и други
военни части – почти цяла дивизия срещу
само 300 зле въоръжени шумкари.
Войските и полицията блокират всички пътища и подходи

към базите на дружината, в резултат на което местоположението на партизанския
лагер е установено и
на сутринта на 3 септември 1944 г. е обкръжен.
Завързва се неравна битка. Артилерия,
миномети, картечници и автомати срещу
почти невъоръжени
партизани. В битката
загиват 15 партизани:
Атанас Бялков Атанасов, Георги Илиев
Георгиев, Георги Паунов Русинов, Димитър Стойчев Димитров,
Илия Иванов Панайотов, Клара Аврам Ешкенази, Костадин Георгиев Иванов, Костадин

на местността Слънкова скеля.
В плен падат 52-ма
партизани. Много са и
ранените. Врагът ликува от победата. Но
завърналата се от поход за оръжие в Гърция сборна дружина,
водена от командира на партизанската
бригада Благой Пенев, събира оцелелите и всички заедно
на 5 септември мощно атакуват врага. Самозабравилите се „герои”, отдали се на мародерство, са разгромени и панически побягват.
Дружината „Райчо
Кирков” и цялата втора партизанска бри-

Иванов Запрянов, Никола Янков Димитров,
Петко Георгиев Налбантов, Петко Делчев
Чобанов, Петко Димитров Янков, Петко Ташев Кирев, Тодор Георгиев Тодоров, Георги Панайотов Бялков.
Загиват в касапницата

гада „Васил Коларов”
тръгват в мощно настъпление.
Четири дни по-късно, на 9 септември,
идва и пълната победа.
тончо Бялков,
син на убит
партизанин

На 2 юли 1949 г. в санаториума "Барвиха" край Москва след тежко и продължително боледуване умира Георги Димитров. Същата вечер Министерският съвет взема решение тялото
му да бъде балсамирано и положено
за вечни времена в мавзолей. Синът на
бележития
архитект
Ге-

орг и
О в ч а р о в
(20.4.1889
15.11.1953) разказва:
"Някъде около 22 часа у дома дойде директорът на "Главпроект" архитект Фурнаджиев. Той съобщи на баща ми, че е решено да се прави мавзолей. Възложено е на няколко архитекти да представят проекти много
бързо, до 12 часа на следващия ден.
На импровизирания конкурс одобряват проекта на баща ми. Започва бясно строителство и на шестия ден Мавзолеят е почти готов. Точно тогава се
случва нещастие - камък пада върху
един трудовак и го убива. (Това е доброволецът строител Милан Стойков,
жител на село Владая – б. а.). Ентусиазмът намалява, но за официалната
церемония на 10 юли, когато мумията е докарана от Москва, не е готов
само един корниз, който покриват с
черна драперия. По-късно баща ми и
архитект Рибаров довършват корниза и някои странични стени..."
Гигантската и експресна дейност по
обекта е извършена от тогавашните
Строителни войски под командването на генерал Иван Винаров, а техническото изпълнение е ръководено от

Георги Натев. В продължение на четири десетилетия Мавзолеят е част
от държавния церемониал, в него по
протокол при посещения в страната чуждестранните делегации полагат
венци и от неговите трибуни държавните ръководители приемат манифестациите и парадите на

официалните празници.
През
август
1990 г. тленните останки
на Георги Димитров са кремирани и
погребани в Централните софийски
гробища. Близо десет години съдбата
на емблематичната сграда е спорна.
Гибелното решение е взето от правителството на ОДС. Разрушаването на
Мавзолея започва на 21 август 1999
г. под личното командване на Евгений Бакърджиев, вицепремиер и министър на регионалното развитие и
благоустройството в присъствието на
министър-председателя Иван Костов
и кмета на София Стефан Софиянски.
Първият взрив е извършен в 14,37
часа. По-късно следват още три големи взрива, след което разрушаването продължава с машини. Последните
отломки са извозени в късния следобед на 27 август 1999 г. Строителството е продължило шест дни, а разрушаването - седем, макар че техниката след 40 години е на по-високо ниво. Може би това е неявен показател,
че когато нещо е справедливо, то се
извършва по-успешно, и обратното.
Полк. о. з. доцент тодор кЕриН,
владая

Õàí Êàðäàì ðàçøèðÿâà áúëãàðñêàòà äúðæàâà
Кардам се възкачва
на ханския трон през
777 г. след смъртта на
хан Телериг. По време на управлението
на предшественика му
се обособяват няколко
групи от боили, които
враждуват помежду си.
Начело на една от тях
е Кардам и след смъртта на Телериг тя успява
да се пребори успешно
с другите и да завземе
властта. Тогава Кардам
е бил на около 30-32 г.
По времето на хан Телериг е бил началник на
ханската гвардия, която
брояла 6000 души, и вероятно и с нейна помощ
Кардам е станал хан.
При възкачването му
на ханския трон жрец
на Тангра предсказва,
че понеже това става
през годината с три седмици (777 г.), предстои
дълго и успешно властване. Първата му цел е
да примири враждува-

щите групировки. Той
се среща с всеки от боилите и му предлага сътрудничество. Тези, които се съгласяват, ги
назначава на отговорни служби. Други, отговарящи уклончиво, са
изпратени в Северна
Добруджа по течението и устието на Дунав
да охраняват границата. Най-непримиримите
се налага да ликвидира
физически, още повече че има съмнения, а
и факти за връзката им
с Византия. Един от тях
е Първул, който успял
да избяга и ромейският император го взима
на служба. Василевсът
Константин VІ го назначава за командир на голям отряд, който правел набези в българските владения. Спечелил
редица битки с българската погранична стража, но при опита му да
премине Хемус (Стара

планина) е нападнат от
личната гвардия на Кардам, вече е с численост
8000 души, и напълно го разгромява. Първул е пленен и отведен
в Плиска, където е затворен в подземията на
ханския аул, на 2 м под
земята. Силно раздразнен от нанесеното поражение, император Константин VІ формира голяма армия (към 40 хиляди пешаци и конници) и през 792 г. тръгва на наказателен поход срещу хан Кардам.
По пътя си помита малобройните гарнизони,
които защитават крепостите на юг от Хемус, и
безпощадно изтребва
българското население.
Оцелели бежанци се добират до Плиска и като
разказват лично на хана за преживелиците си,
той е потресен от тяхната трагедия. Решава,
че трябва да отмъсти.

Спешно изпраща в последната останала българска крепост на юг от
Хемус – Маркела, 5000
бойци със задачата да
задържат византийското нападение. Поради
невъзможност да превземе крепостта император Константин VІ
я обсажда. В една септемврийска нощ станът
на ромеите е нападнат
изневиделица от българската войска – пехота и конница, предвож-

на Черно море, се прехвърля в Одринска Тракия. Изпаднал в паника, василевсът изпраща пратеници при Кардам, които съобщават
съгласието му да поднови плащането на данъка. Българският хан
се съгласява, но поставя условието да му се
предадат Странджа и
Сакар планина, които
много са му харесали,
защото в подножието
им е забелязал многобройни стада домашен
добитък, а от гористите
стръмнини се спускат
малки, но пълноводни
и буйни реки. Това води
до първото значително
разширение на българското ханство. Когато
хан Кардам умира през
802 г., той оставя в наследство на приемника
си (хан Крум) стабилна
и териториално разширена държава.
Доц. Йордан
василЕв,
д-р по история

дана от Кардам. Настава
страшна сеч, в която е
унищожена половината
от императорската войска. Другата се спасява с
позорно бягство и с нея
е и василевсът. Добрал
се до Кабиле (в околностите на днешен Ямбол),
той изпраща пратеници
до Кардам с молба за
примирие, като обещава да му плаща голям годишен данък и да отстъпи на България областта
Загоре. Подписва се мирен договор, който византийците спазват до
796 г. Тогава, като смятат, че са възстановили
силите си, обявяват договора за невалиден и
престават да плащат договорения данък. В отговор на това Кардам
начело на 20-хилядна
армия превзема Одесос
(Варна), Бургус (Бургас),
Анхиало (Поморие), и
движейки се по брега
Страницата подготви Цветан ИЛИеВ

Най-гледаните

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.
Диема
СРЯДА, 7 август
„Камиони по леда”
„Уокър”
„Черният списък”
„Питайте Джим” сезон 4
„Среднощен ездач”
„В.И.П” сезон 2
„Етажна собственост”
„Уокър ” сезон 2
„Черният списък”
„Среднощен ездач”
„Питайте Джим” сезон 4, 2
епизода
17:00 „Изчезнал по време на
акция” – екшън с уч. на
Чък Норис, М.Емет Уолш,
Джеймс Хонг, Ави Клеймбърг, Дейвид Трес
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Катерачът” – приключенски екшън с уч. на Силвестър Сталоун, Мики Рурк,
Джон Литгоу, Джанин
Търнър, Рекс Лин
00:10 „Военни престъпления”
сезон 11
01:10 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 8 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 4
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ” сезон 2
14:00 „Черният списък”
15:00 „Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 4, 2
епизода
17:00 „Юмрукът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Чарлз Непиър, Майкъл
Тренър, Макс Елиът Слейд,
Патрик Килпатрик
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Тор: Богът на гръмотевиците” – екшън-фантастика
с уч. на Крис Хемсуърт,
Натали Портман, Том Хидълстън, Рей Стивънсън,
Антъни Хопкинс, Стелан
05:50
06:50
07:50
09:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Виасат Хистори
сряда, 7 август
Загадки в музея, еп. 5
Загадки в музея, еп. 6
Забранена история, еп. 3
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 8
Загадки в музея, еп. 9
Конспирация, еп. 9
Конспирация, еп. 11
Конспирация, еп. 12
География на убийствата,
еп. 1
15:25 География на убийствата,
еп. 2
16:20 Смъртносно разузнаване,
еп. 1
17:10 Смъртносно разузнаване,
еп. 2
18:00 Смъртносно разузнаване,
еп. 3
18:55 Тайните на Забранения град
в Китай,
20:05 Машините на войната, еп. 3
21:05 Египетски загадки, еп. 5
22:00 Подемът на цивилизацията,
еп. 3
23:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
00:00 Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
00:55 Митични зверове, еп. 1
01:50 Подемът на цивилизацията,
еп. 3
02:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
03:50 Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
04:40 География на убийствата,
еп. 2
05:25 Загадки в музея, еп. 2
четвъртък, 8 август
06:10 Загадки в музея, еп. 3
07:00 Загадки в музея, еп. 6
07:50 Загадки в музея, еп. 7
08:35 Първата световна война в
числа, еп. 4
09:25 Първата световна война в
числа, еп. 5
10:20 Първата световна война в
числа, еп. 6
11:15 Машини за убиване, еп. 4
12:10 Машини за убиване, еп. 5
13:10 Машини за убиване, еп. 6
14:10 Краят на империята, еп. 1
15:10 Краят на империята, еп. 2
16:10 Краят на империята, еп. 3
17:10 Краят на империята, еп. 4
18:10 Психарско корабокрушение,
19:10 Митични зверове, еп. 2
20:05 Машините на войната, еп. 4
21:05 Египетски загадки, еп. 6
22:00 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 1
23:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
00:00 Средновековните мъртъвци, еп. 6
00:50 Митични зверове, еп. 2
01:45 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 1
02:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
03:50 Средновековните мъртъвци, еп. 6
04:35 География на убийствата,
еп. 3
05:20 Загадки в музея, еп. 3
07:00
07:50
08:40
09:30
10:15
11:05
11:55
12:50
13:40
14:30

Скарсгард, Колм Фиоре,
Рене Русо, Рей Стивънсън,
Идрис Елба, Кларк Грег
00:20 „Военни престъпления”
сезон 11
01:20 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 9 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 4
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ” сезон 2
14:00 „Черният списък”
15:00 „Среднощен ездач”
16:00 „Свободна територия” –
екшън с уч. на Робърт Дювал, Кевин Костнър, Анет
Бенинг, Майкъл Гамбън,
Майкъл Джетър, Диего
Луна, Джеймс Русо
19:00 „В.И.П” сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Последните рицари” –
приключенски екшън с
уч. на Клайв Оуен, Морган
Фрийман, Клиф Къртис,
Аксел Хени, Цуеши Ихара
00:20 „Военни престъпления”
сезон 11
01:20 „Фрактура”
03:50 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 10 август
05:40 „Щурите съседи” сезон 1, 2
епизода
08:45 „Снайперисти” - сериал,, 2
епизода
11:00 „Джеси Стоун: Без милост”
– криминален филм с уч.
на Том Селек, Кати Бейкър,
Кол Суддут, Стивън Макхати, Криста Алън, Уилям
Садлър, Мей Уитман
12:45 „Национална лотария”
13:20 „Бесен полет” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Сиера
Пейтън, Стив Тюсейнт
15:20 „Катерачът” – приключенски екшън с уч. на Силвестър Сталоун, Мики Рурк,
Джон Литгоу, Джанин
Търнър, Рекс Лин
17:30 „Тор: Богът на гръмотевиците” – екшън-фантастика
с уч. на Крис Хемсуърт,
Натали Портман, Том Хидълстън, Рей Стивънсън,
06:10
07:05
07:55
08:45
09:55
10:55
12:05
13:00
13:50
14:45
15:40
16:35
17:30
18:20
19:15
20:05
21:05
22:00
23:00
00:00
01:00
01:55
02:55
03:50
04:40
05:25
06:10
07:00
07:45
08:30
09:15
10:05
11:00
12:00
13:00
14:00
15:05
15:55
16:50
17:55
18:55
19:55
20:45
22:00
22:50
23:55
00:50
01:45
02:40
03:35

петък, 9 август
Загадки в музея, еп. 4
Загадки в музея, еп. 7
Загадки в музея, еп. 8
Личният живот на средновековните крале, еп. 1
Личният живот на средновековните крале, еп. 2
Личният живот на средновековните крале, еп. 3
Личният живот на историческите личности, еп. 1
Личният живот на историческите личности, еп. 2
Личният живот на историческите личности, еп. 3
Личният живот на кралските
особи, еп. 4
Личният живот на историческите личности, еп. 5
Личният живот на историческите личности, еп. 6
Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята, еп. 1
Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята, еп. 2
Средновековните мъртъвци, еп. 6
Машините на войната, еп. 5
Египетски загадки, еп. 7
Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 2
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 2
Митични зверове, еп. 3
Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 2
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 2
География на убийствата,
еп. 4
Загадки в музея, еп. 4
събота, 10 август
Загадки в музея, еп. 5
Тайните на великите британски замъци, еп. 3
Тайните на великите британски замъци, еп. 4
Загадки в музея, еп. 11
Загадки в музея, еп. 12
Опасна Земя, еп. 2
Тайната война, еп. 11
Тайната война, еп. 12
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
Приказки от кралската спалня,
Мъртвият викинг, еп. 6
Митове и чудовища, еп. 4
Истинският Юлий Цезар,
Опасна Земя, еп. 2
Опасна Земя, еп. 3
Личният живот на историческите личности, еп. 6
Наполеон, еп. 1
Убийци от древността, еп. 6
Първите цивилизации, еп. 1
Машини за убиване, еп. 6
Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 6
Забранена история, еп. 1
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, еп. 8
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тв програми

Антъни Хопкинс, Стелан
Скарсгард, Колм Фиоре,
Рене Русо, Рей Стивънсън,
Идрис Елба, Кларк Грег
„Шаолински футбол” –
екшън-комедия с уч. на
Стивън Чоу, Карън Мок,
Уей Зао
„Револвер” – приключенски екшън с уч. на Аарън
Екхарт, Хилъри Суонк,
Брус Грийнууд, Стенли
Тучи, Делрой Линдо, Чеки
Карио, Ричард Дженкинс,
Кристофър Шайър, Рей
Галети
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 11 август
„Щурите съседи” сезон 2, 2
епизода
„Снайперисти” - сериал,, 2
епизода
„Ледени войници” – екшън
с уч. на Доминик Пърсел,
Адам Бийч, Майкъл Айрънсайд, Гейбриъл Хоугън,
Бенц Антоан, Камил Съливан
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Трите нинджи: Битка в лунапарка” – приключенски
екшън с уч. на Хълк Хоган,
Лоуни Андерсън, Джим
Варни, Матю Ботъшис
„Шаолински футбол” –
екшън-комедия с уч. на
Стивън Чоу, Карън Мок,
Уей Зао
„Последните рицари” –
приключенски екшън с
уч. на Клайв Оуен, Морган
Фрийман, Клиф Къртис,
Аксел Хени, Цуеши Ихара
„Приключението „Посейдон” – приключенски екшън с уч. на Адам Болдуин,
Браян Браун, Рутгер Хауер,
Стив Гутенберг, C. Томас
Хауъл, Питър Уелър, Клайв
Мантъл, Алекс Кингстън, I
част
„Изчезнал по време на
акция: Началото” – екшън
с уч. на Чък Норис, Стивън
Уилямс, Кози Коста, СунТек О
„Фрактура” – предаване за
рок музика
Еротичен телепазар

ПОНЕДЕЛНИК, 12 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ” сезон 2
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 4
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” сезон 2
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ” сезон 2
14:00 „Черният списък”
15:00 „Среднощен ездач”
16:00 „„Ядрото” – приключенски екшън с уч. на Аарън
Екхарт, Хилъри Суонк,
Брус Грийнууд, Стенли
Тучи, Делрой Линдо, Чеки
Карио, Ричард Дженкинс,
Кристофър Шайър, Рей
Галети
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Ударна сила” – екшънтрилър с уч. на Стивън
Сегал, Лиса Ловбранд,
Дейвид Кенеди, Дани Уеб,
Адам Кроусдел
00:00 „Военни престъпления”
сезон 11
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 13 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ” сезон 2
07:50 „Черният списък”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ” сезон 2
14:00 „Черният списък”
15:00 „Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 4
16:30 „Капитан Америка: Първият отмъстител” – приключенски екшън с уч. на
Крис Евънс, Хюго Уивинг,
Самюел Джаксън, Томи
Лий Джоунс, Хейли Атуел,
Стенли Тучи, Доминик Купър, Себастиан Стан, Тоби
Джоунс
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Атомен влак” – екшън с
уч. на Роб Лоу, Кристин
Дейвис, Есай Моралес,
Джон Фин, Мена Сувари
01:30 „Военни престъпления”
сезон 11

02:20 Еротичен телепазар
СРЯДА, 14 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ” сезон 2
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 4
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ” сезон 2
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 4, 2
епизода
17:00 „Изчезнал по време на
акция: Началото” – екшън
с уч. на Чък Норис, Стивън
Уилямс, Кози Коста, СунТек О
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Отмъщението на Уайът
Ърп” – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс,
Мат Далас, Трейси Адкинс,
Мартин Снатандер
00:00 „Военни престъпления”
сезон 11
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 15 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ” сезон 2
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 4
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ” сезон 2
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Трите нинджи: Битка в лунапарка” – приключенски
екшън с уч. на Хълк Хоган,
Лоуни Андерсън, Джим
Варни, Матю Ботъшис
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Чужденецът” – екшън с
уч. на Джеки Чан, Пиърс
Броснан, Чарли Мърфи,
Кейти Лун, Руфъс Джоунс
00:30 „Военни престъпления”
сезон 11
01:30 Еротичен телепазар

04:20 Загадки в музея, еп. 9
05:10 Забранена история, еп. 1
неделя, 11 август
06:00 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 10
06:25 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 11
07:00 Тайните на великите британски замъци, еп. 4
07:50 Тайните на великите британски замъци, еп. 5
08:45 Загадки в музея, еп. 11
09:30 Загадки в музея, еп. 12
10:20 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 1
11:10 Опасна Земя, еп. 2
12:10 Опасна Земя, еп. 3
13:05 Султанът и светецът,
14:10 По следите на трансилванското злато,
15:10 Краят на империята, еп. 1
16:10 Краят на империята, еп. 2
17:10 Краят на империята, еп. 3
18:15 Краят на империята, еп. 4
19:10 Изгубеният град на гладиаторите,
20:10 Смъртносно разузнаване,
еп. 6
21:05 Краят на империята, еп. 3
22:00 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
23:00 Невидимите градове на
Италия, еп. 1
00:00 Невидимите градове на
Италия, еп. 2
01:00 Господари на тихоокеанския бряг, еп. 1
02:10 Забранена история, еп. 3
03:05 Забранена история, еп. 4
04:00 Загадки в музея, еп. 10
04:45 Загадки в музея, еп. 11
05:35 Забранена история, еп. 3
понеделник, 12 август
06:25 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 11
07:00 Загадки в музея, еп. 8
07:45 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 11
08:20 Леден мост,
09:10 Подемът на цивилизацията
12:15 Невидимите градове на
Италия, еп. 1
13:15 Невидимите градове на
Италия, еп. 2
14:15 Невидимите градове на
Италия, еп. 3
15:15 Невидимият град на Рим,
16:15 Опасна Земя, еп. 1
17:10 Опасна Земя, еп. 2
18:10 Опасна Земя, еп. 3
19:10 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 2
20:05 Машините на войната, еп. 6
21:05 Египетски загадки, еп. 8
22:00 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 3
23:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
00:00 Смъртносно разузнаване,
еп. 4
00:50 Митични зверове, еп. 4
01:45 Как Пътят на коприната
създаде света, еп. 3
02:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
03:50 Смъртносно разузнаване,
еп. 4
04:35 Убийци от древността, еп. 1
05:20 Загадки в музея, еп. 5

вторник, 13 август
06:05 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 4
07:10 Загадки в музея, еп. 9
08:00 Загадки в музея, еп. 10
08:50 Дневниците на Венера,
09:50 Митични зверове, еп. 6
10:45 Митични зверове, еп. 7
11:40 Митични зверове, еп. 8
12:35 Митични зверове, еп. 9
13:25 Митични зверове, еп. 10
14:20 Търсачи на Библията, еп. 1
15:25 Търсачи на Библията, еп. 2
16:25 Невидимите градове на
Италия, еп. 1
17:25 Невидимите градове на
Италия, еп. 2
18:25 Невидимите градове на
Италия, еп. 3
19:25 Смъртносно разузнаване,
еп. 4
20:15 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 1
21:15 Египетски загадки, еп. 9
22:10 Кацането на Луната: Найголямата измама?,
23:15 Живите мъртви на Помпей,
00:25 Реформацията: Свещената
война на Европа,
01:25 Митични зверове, еп. 5
02:20 Кацането на Луната: Найголямата измама?,
03:20 Живите мъртви на Помпей,
04:30 Реформацията: Свещената
война на Европа,
05:25 Убийци от древността, еп. 2
сряда, 14 август
06:10 Загадки в музея
08:45 Забранена история
12:50 Смъртоносно известна ДНК
14:45 География на убийствата,
еп. 3
15:40 География на убийствата,
еп. 4
16:30 Тайните на подземния свят,
еп. 4
17:25 Тайните на подземния свят,
еп. 5
18:20 Изгубеният град на гладиаторите,
19:20 Историята на Европа, еп. 1
20:20 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
21:20 Египетски загадки, еп. 10
22:15 Реформацията: Свещената
война на Европа,
23:15 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 1
00:20 Конспирация, еп. 4
01:15 Митични зверове, еп. 6
02:10 Реформацията: Свещената
война на Европа,
03:10 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 1
04:15 Конспирация, еп. 4
05:00 Убийци от древността, еп. 3
05:45 Загадки в музея, еп. 7
четвъртък, 15 август
07:05 Загадки в музея, еп. 11
07:55 Бойни полета, еп. 1
09:00 Бойни полета, еп. 2
10:10 Бойни полета, еп. 3
11:15 Бойни полета, еп. 4
12:20 История на оръжията, еп. 1
13:15 История на оръжията, еп. 2
14:15 История на оръжията, еп. 3
15:15 История на оръжията, еп. 4
16:15 Тайната война, еп. 11
17:15 Тайната война, еп. 12
18:15 Тайната война, еп. 13

19:15 Конспирация, еп. 4
20:05 Тайната война, еп. 3
21:05 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
22:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 1
23:15 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 2
00:20 Средновековните мъртъвци, еп. 7
01:10 Митични зверове, еп. 7
02:05 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 1
03:15 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 2
04:15 Средновековните мъртъвци, еп. 7
05:00 Убийци от древността, еп. 4
05:45 Загадки в музея, еп. 8
петък, 16 август
07:05 Загадки в музея, еп. 12
07:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 12
08:20 Децата на кралица Виктория, еп. 1
09:20 Децата на кралица Виктория, еп. 2
10:30 Децата на кралица Виктория, еп. 3
11:40 Историята на Европа, еп. 1
12:40 Историята на Европа, еп. 2
13:40 Историята на Европа, еп. 3
14:40 Личният живот на кралските
особи, еп. 1
15:35 Личният живот на кралските
особи, еп. 2
16:30 Личният живот на кралските
особи, еп. 3
17:25 Личният живот на кралските
особи, еп. 4
18:15 Личният живот на кралските
особи, еп. 5
19:10 Средновековните мъртъвци, еп. 7
20:05 Тайната война, еп. 4
21:05 Рим: Първата световна суперсила, еп. 2
22:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 2
23:15 Кралското семейство, британската аристокрация и
нацистите,
00:15 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 3
01:10 Митични зверове, еп. 8
02:05 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 2
03:15 Кралското семейство, британската аристокрация и
нацистите,
04:20 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 3
05:05 Убийци от древността, еп. 5
05:50 Загадки в музея, еп. 9
събота, 17 август
07:00 Тайните на великите британски замъци, еп. 5
07:55 Забранена история, еп. 6
08:40 Загадки в музея, еп. 1
09:30 Загадки в музея, еп. 2
10:20 Денят, когато..., еп. 1
11:20 Тайната война, еп. 13
12:20 Конспирация, еп. 1
13:15 Тридесетгодишната война -

20:00
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01:00
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11:00

13:00
13:30
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20:00

21:50
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05:50
06:50
07:50
09:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

ПЕТЪК, 16 август
„Камиони по леда”
„Уокър” сезон 2
„Черният списък”
„Питайте Джим” сезон 5
„Екип “Среднощен ездач”
„В.И.П”
„Етажна собственост”
„Уокър ” сезон 2
„Черният списък”
„Теория за големия взрив”
сезон 9
„Атомен влак” – екшън с
уч. на Роб Лоу, Кристин
Дейвис, Есай Моралес,
Джон Фин, Мена Сувари
„В.И.П”
„Военни престъпления”
сезон 11
„Етажна собственост”
„Стелт” – приключенски
екшън с уч. на Джош Лукас,
Джесика Бийл, Джейми
Фокс, Сам Шепърд, Ричард
Роксбърг, Джо Мортън
„Военни престъпления”
сезон 11
„Фрактура”
Еротичен телепазар

25
Тортуро
22:00 „Дух в броня” – екшънфантастика с уч. на
Скарлет Йохансон, Пилоу
Асбек, Майкъл Пит, Такеши
Китано, Жулиет Бинош,
Чин Хан, Ютака Изумихара,
Ласарус Ратуере, Дануся
Самал
00:15 Еротичен телепазар

СЪБОТА, 17 август
05:30 „Щурите съседи” сезон 2, 2
епизода
08:45 „Снайперисти” - сериал,
сезон 4, 2 епизода
11:00 „Джеси Стоун: Гибелта на
невинните” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Кол Суддут, Кати Бейкър,
Стивън Макхати, Глория
Рубен, Уилям Садлър, Робърт Карадайн
12:45 „Национална лотария”
13:20 „Ловци на духове” – екшън- комедия с уч. на Бил
Мъри, Дан Акройд, Сигорни Уивър, Рик Моранис,
Харолд Рамис
15:30 „Ударна сила” – екшънтрилър с уч. на Стивън
Сегал, Лиса Ловбранд,
Дейвид Кенеди, Дани Уеб,
Адам Кроусдел
17:30 „Чужденецът” – екшън с
уч. на Джеки Чан, Пиърс
Броснан, Чарли Мърфи,
Кейти Лун, Руфъс Джоунс
20:00 „Мистър Дийдс” – комедия
с уч. на Адам Сандлър,
Уинона Райдър, Пери
Анделин Блек, Джон Туртуро, Стив Бушеми, Питър
Лайънс Колистър, Джон

НЕДЕЛЯ, 18 август
05:40 „Щурите съседи” сезон 2, 2
епизода
08:45 „Снайперисти” - сериал,
сезон 4, 2 епизода
11:00 „Приключението „Посейдон” - приключенски екшън с уч. на Адам Болдуин,
Браян Браун, Рутгер Хауер,
Стив Гутенберг, C. Томас
Хауъл, Питър Уелър, Клайв
Мантъл, Алекс Кингстън, I
част
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Отмъщението на Уайът
Ърп” – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс,
Мат Далас, Трейси Адкинс,
Мартин Снатандер
15:30 „Стелт” – приключенски
екшън с уч. на Джош Лукас,
Джесика Бийл, Джейми
Фокс, Сам Шепърд, Ричард
Роксбърг, Джо Мортън
18:00 „Дух в броня” – екшънфантастика с уч. на
Скарлет Йохансон, Пилоу
Асбек, Майкъл Пит, Такеши
Китано, Жулиет Бинош,
Чин Хан, Ютака Изумихара,
Ласарус Ратуере, Дануся
Самал
20:00 „Приключението „Посейдон” - приключенски екшън с уч. на Адам Болдуин,
Браян Браун, Рутгер Хауер,
Стив Гутенберг, C. Томас
Хауъл, Питър Уелър, Клайв
Мантъл, Алекс Кингстън, II
част
21:50 „Изчезнал по време на
акция III” – екшън с уч. на
Чък Норис, Флойд Ливайн,
Мики Ким, Аки Алеонг
00:00 „Фрактура”
02:30 Еротичен телепазар

Желязната ера, еп. 4
14:15 Приказки от кралския гардероб,
15:20 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
16:10 Бойни кораби, еп. 7
17:05 Вътрешна информация за
убийството на Джон Ф. Кенеди,
18:05 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 1
19:05 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 2
20:00 Истинската война на тронове, еп. 1
20:50 Наполеон, еп. 2
22:00 Убийци от древността, еп. 7
22:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
23:50 История на оръжията, еп. 1
00:50 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 7
01:45 Забранена история, еп. 5
02:40 Забранена история, еп. 6
03:35 Загадки в музея, еп. 12
04:25 Загадки в музея, еп. 13
05:10 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 12
05:35 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 29
неделя, 18 август
06:00 Забранена история, еп. 6
07:00 Тайните на великите британски замъци, еп. 6
07:55 Забранена история, еп. 3
08:45 Загадки в музея, еп. 13
09:35 Загадки в музея, сезон 6, еп.
1
10:25 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 2
11:15 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 1
12:10 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 2
13:10 Втората световна война в
цветове, еп. 3
14:10 Втората световна война в
цветове, еп. 4
15:10 Проект “Нацизъм”, еп. 4
16:10 Проект “Нацизъм”, еп. 5
17:15 Проект “Нацизъм”, еп. 6
18:15 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 1
19:15 Тайните на египетските
пирамиди, еп. 2
20:10 Смъртносно разузнаване,
еп. 7
21:05 Краят на империята, еп. 4
22:00 Епични жени воини - Викингите,
23:00 Невидимите градове на
Италия, еп. 2
00:00 Невидимите градове на
Италия, еп. 3
01:00 Господари на тихоокеанския бряг, еп. 2
02:05 Забранена история, сезон 2,
еп. 1
03:00 Забранена история, сезон 2,
еп. 2
03:55 Загадки в музея, еп. 1
04:40 Загадки в музея, еп. 2
05:25 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 13
05:50 Забранена история, еп. 2

понеделник, 19 август
07:05 Загадки в музея, еп. 1
07:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 13
08:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 5
08:45 Престъпността през войната, еп. 1
09:40 Престъпността през войната, еп. 2
10:35 Престъпността през войната, еп. 3
11:30 Престъпността през войната, еп. 4
12:20 Престъпността през войната, еп. 5
13:15 Престъпността през войната, еп. 6
14:10 Тайната война, еп. 7
15:10 Тайната война, еп. 8
16:10 Тайната война, еп. 9
17:10 Войната на асовете, еп. 1
18:10 Войната на асовете, еп. 2
19:10 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 3
20:05 Тайната война, еп. 5
21:05 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
22:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 3
23:15 Мистерията на катакомбите,
00:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 5
01:10 Митични зверове, еп. 9
02:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 3
03:10 Мистерията на катакомбите,
04:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 5
05:00 Убийци от древността, еп. 6
05:45 Загадки в музея, еп. 10
вторник, 20 август
06:30 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 7
07:05 Загадки в музея, еп. 2
07:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 14
08:20 Първите хора, еп. 1
09:15 Първите хора, еп. 2
10:20 Първите хора, еп. 3
11:25 Първите хора, еп. 4
12:30 Първите хора, еп. 5
13:30 История на християнството,
еп. 1
14:40 История на християнството,
еп. 2
15:50 История на християнството,
еп. 3
16:55 Инките: Господари на небесата, еп. 1
18:05 Инките: Господари на небесата, еп. 2
19:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 5
20:05 Тайната война, еп. 6
21:05 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
22:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 4
23:15 Мистерията на римските
черепи,
00:10 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 1
01:05 Митични зверове, еп. 10
02:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 4

15:30
19:00
20:00
21:00
22:00

00:30
01:30
04:00
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Он еър
7 август, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
8 август, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1

Фокс
Сряда, 7 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Нищо за губене
13:35 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Върхът на Данте
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Специален доклад
03:10 Демоните на Да Винчи
04:10 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Четвъртък, 8 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Върхът на Данте
13:35 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Смотаняци
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви

Най-гледаните
9 август, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:00 Характери
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
10 август, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Дарвин, бъдещето
на видовете
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:15 Boec.BG – предаване за бойни спортове
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Превозвачът
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Мьобиус – трилър,
драма, Франция,
2013 г.; режисьор:
Ерик Рошан; в ролите: Жан Дюжарден, Тим Рот, Сесил
Дьо Франс, Емили
Дьокен, Владимир
Меншов и др.
00:30 Новините ON AIR
02:25
03:10
04:05
04:55
05:15

Специален доклад
Демоните на Да Винчи
Отдел „Разследване“
Семейство Симпсън
Под наблюдение
Петък, 9 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Смотаняци
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
20:55 Невероятният Хълк
23:00 Орвил
23:55 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:35 Специален доклад
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение
Събота, 10 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Бандитки
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Невероятният Хълк
22:00 Изгнаникът
00:10 Легион
01:05 Необикновените
01:55 Мистър Бийн
02:15 Мистър Бийн
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости

01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция Историяпредаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
11 август, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи
със световно признание и постижения, автор: Биляна
Митева
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1
09:00 Дарвин, бъдещето
на видовете
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:15 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи
със световно признание и постижения, автор: Биляна
Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно предаване с
Константин Томов
16:30 Операция История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
18:30
Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен
сериал
20:30 Превозвачът
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Цареубиец - исторически, драма,
Русия, 1991 г;
режисьор: Карен
Шахназаров; в
ролите: Олег Янковский, Малкълм
Макдауъл, Армен
Джигарханян и др.
00:10 Новините ON AIR
00:30 VIB
01:00 Мултимедия
Неделя, 11 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Смотаняци
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Нищо за губене
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Върхът на Данте
00:10 Проходът
01:05 Необикновените
01:55 Мъж търси жена
02:15 Мъж търси жена
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 12 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Невероятният Хълк
13:55 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
20:55 Обявявам ви за законни
Чък и Лари
23:00 Легион
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:35 Специален доклад
03:15 Демоните на Да Винчи
04:15 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение
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02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция Историяпредаване с Росен
Петров
12 август, ПОНЕДЕЛНИК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Видимо и невидимо
13 август, ВТОРНИК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
Вторник, 13 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Обявявам ви за законни
Чък и Лари
13:55 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Вавилон
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:30 Специален доклад
03:15 Демоните на Да Винчи
04:15 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение
Сряда, 14 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Вавилон
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
20:55 Револвер
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:40 Богатството
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение

тв програми
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Опорни хора
14 август, СРЯДА
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Q&A
15 август, ЧЕТВЪРТЪК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Брюксел 1
Четвъртък, 15 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Опашати лъжи
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Смотаняци 2
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Богатството
03:25 Демоните на Да Винчи
04:20 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение
Петък, 16 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Смотаняци 2
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Играта
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Богатството
03:20 Демоните на Да Винчи
04:20 Отдел „Разследване“
05:15 Семейство Симпсън

16 август, ПЕТЪК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
17 август, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Дарвин, бъдещето
на видовете
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:15 Boec.BG – предаване за бойни спортове
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Валенса: Човек на
надеждата – комедия, драма, биографичен, Полша,
2013 г.; режисьор:
Анджей Вайда; в
ролите: Роберт Виецкиевич, Агнешка
Гроховска, Ивона
Биелска и др.
Събота, 17 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Обявявам ви за законни
Чък и Лари
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Вавилон
22:10 Огън в Кръвта
00:10 Легион
01:05 Живите мъртви
02:15 Мъж търси жена
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 18 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Макгайвър
12:05 Макгайвър
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Смотаняци 2
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Играта
21:55 Револвер
00:10 Проходът
01:05 Живите мъртви
01:55 Мъж търси жена
02:15 Мъж търси жена
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 19 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
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00:30
01:00
02:30
03:00

Новините ON AIR
Мултимедия
Новините ON AIR
Операция: История
- предаване с Росен Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
18 август, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи
със световно признание и постижения, автор: Биляна
Митева
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1
09:00 Дарвин, бъдещето
на видовете
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:15 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи
със световно признание и постижения, автор: Биляна
Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно предаване с
Константин Томов
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за бойни спортове
19:30 Код „Ято“
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Не ми казвай, че
момчето е лудо –
драма, Франция,
2015 г.; режисьор:
Робер Гедиджиан;
в ролите: Симон
Абкариан, Ариан
Аскариде и др.
00:45 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
10:45 Хавай 5-0
11:40 Играта
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Семейство Симпсън:
Филмът
23:00 Легион
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Богатството
03:20 Демоните на Да Винчи
04:20 Отдел „Разследване“
05:15 Семейство Симпсън
05:35 Последният човек на
Земята
Вторник, 20 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Семейство Симпсън:
Филмът
13:25 Семейство Симпсън
13:55 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Записки по Един Скандал
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Богатството
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
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Само Левски отпадна
от надпреварата

Лудогорец се развихри и помете Валур
Отборът на Лудогорец се
класира за третия квалификационен кръг, след
като победи с 4:0
исландския Валур
във втория мач от
битката между двата тима. Първата
среща на острова
в Атлантическия
океан завърши наравно 1:1 и така с
общ резултат 5:1
българите продължават към следващия съперник.
“Орлите” показаха, че равенството в първия двубой е било поскоро плод на случайност и не
оставиха съмнение, че са покласният тим.
Играчите на Стойчо Стоев

Армейците
оцеляха след
драма с дузпи
ЦСКА-София елиминира
Осиек и се класира за третия предварителен кръг! Това стана след голяма драма
в Хърватия, която приключи с изпълнение на дузпи.
Редовното време приключи
при 1:0 в полза на домакините след гол на Майсторович в 27-ата минута, с който
те заличиха червената преднина със същия резултат от
двубоя в София.
Така се стигна до две продължения от по 15 минути,
в които не падна нов гол и
се прибегна до изпълнение
на дузпи.
При тях в герой за българския тим се превърна вратарят Черниаускас, който спаси удара на Бочкай от бялата точка, а пък Шкорич стреля над вратата.
Единствен пропуск за
ЦСКА-София направи Жеферсон и така червените се класираха за третия предварителен кръг, където ще срещнат
украинския Зоря (Луганск).

можеха да стигнат и до по-изразителен успех, но така или

иначе с попадения на Дан Битон, Жордан Икоко и на два
пъти Якуб Шверчок взеха достатъчно впечатляваща победа. Все пак на моменти защи-

тата на българите отново показа, че не е в най-добра кондиция и позволи на съперника да стигне до
чисти ситуации, които
обаче не доведоха до
попадение или поради
липса на класа у играчите на исландците, или
заради добра намеса на
Пламен Илиев.
Така Лудогорец, макар и с някои проблеми
в първия мач, преминава заслужено към следващата фаза на надпреварата. Следващият съперник на "орлите" по
пътя към груповата фаза на турнира е уелският ТНС. Първият
мач е в Разград на 8 август, а
реваншът е седмица по-късно
на Острова.

Македонец
разпиля "сините"
с 4 гола на "Герена"

Ожболт върна
„смърфовете”
в битката

Отборът на Левски беше унизен
с 0:4 от АЕК (Ларнака) насред стадион "Георги Аспарухов" във втория квалификационен кръг и излетя безславно от турнира. Капитанът
на гостите Иван Тричковски записа
името си в историята, като отбеляза и четирите попадения във вратата на Милан Миятович. "Десетката" беше точен първо в 8-ата минута от дузпа, след което се разписа
последователно в 29-ата, в 75-ата и
в 82-ата мин. Така 26-кратните шампиони на България напуснаха надпреварата с общ резултат 0:7. Подобно нещо никога не се бе случвало досега в историята на "сините"
при участията им в евротурнирите,
когато става въпрос за сблъсъци от
два мача. Кипърците изравниха постижението на Лацио, който държеше еднолично рекорда за най-голяма победа срещу българите на "Герена". През 2009 г. "орлите" разбиха
Левски със същия резултат на "Герена" в групите на ЛЕ. Тимът на Петър
Хубчев беше надигран по всички
показатели пред празните трибуни
в една среща, която влезе в историята, но за нещастие на Левски като
исторически резил за клуба.

Локомотив (Пловдив) премина през ада, но в крайна сметка
успя да излезе като победител
в битката със Спартак (Търнава). Българският отбор пропиля аванса си от два гола от първия мач и дори допусна трето
попадение, но Ален Ожболт отново бе герой за своя тим, като отбеляза единственото попадение за "черно-белите" за
крайното 3:1. Така Локомотив
отново загуби като гост в европейските клубни турнири
и продължи 46-годишната си
прокоба, но ще играе в третия
квалификационен кръг. Там той
ще се изправи срещу френския
Страсбург, който загуби гостуването си на Макаби (Хайфа) с
2:1, но спечели първия мач с 3:1
и с общ резултат 4:3 продължава напред. Филип Дангубич
(15) изведе домакините напред
в резултата, а Боган Митреа (52)
бе точен от дузпа.
Рафаел Таварес (71) вкара
третия гол във вратата на Локомотив, но Ален Ожболт (74)
върна "смърфовете" в битката.

Момичетата на Иван
Петков на крачка от чудото

Волейболистките от националния отбор на България започнаха отлично на турнира в група С олимпийските квалификации за Токио 2020. Момичетата
на селекционера Иван Петков успяха да обърнат и

надиграят Аржентина с 3:1 (24:26, 25:9,
25:18, 25:20) в първия си мач на турнира, игран пред около 3000 зрители в
зала "Сенчъри Линк Сентър" в Шривпорт-Боссер Сити (САЩ).
Нашите „лъвици” бяха много близко
да сътворят истинско чудо срещу волейболистките от САЩ - победителките в Лигата на нациите. Бореха се мъжки срещу тях, поведоха с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха с 2:3 (25:21, 18:25,
25:21, 20:25, 10:15) във втория си мач от
турнира. В третата среща волейболистките ни отнесоха аутсайдера Казахстан
с 3:0 (25:14, 25:16, 25:16) за малко повече от час игра. По този начин останаха на второ място в групата с 2 победи, 1 загуба и 7 точки. България не
успя да вземе виза за олимпиадата в Токио 2020.
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Европейски игри
за ветерани в Торино

Българските
атлети с 4 медала

Светла Цонова (в средата) заслужи златото
на скок височина, като преодоля 1,48 м. Тя се
качи на най-високото място на почетната стълбичка и в тройния скок, постигайки 9,36 м. Сребърния медал в тази дисциплина заслужи другата българка Атанаска Ангелова, която скочи
8,95 м. Тя се окичи с още два сребърни и се
нареди втора в тласкането на гюле с 10,70 м,
а титлата тук извоюва рускинята Алена Шиман

с 12,50 м. Българката зае втората позиция и в
скока на дължина с 4,48 м. В тази дисциплина
на първото място е отново рускиня - Светлана
Мартюшева, с 4,48 м.
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IV
кръг
Резултати
Черно море – Славия
0:0
Витоша (Бистрица) Арда (Кърджали) 1:3
0:1 Василев (5)
1:1 Купенов (24)
1:2 Коконов (59-д)
1:3 Гьонов (70-а)
Етър - Ботев (Пловдив)
2:2
0:1 Неделев (4)
1:1 Дюлгеорв (38)
1:2 Перван (44)
2:2 Младенов (52)
Берое - Дунав 2:0
1:0 Еуженио (14)
2:0 Минчев (31)
ЦСКА – Ботев Вр 1:0
1:0 Евандро (73)
Локомотив Пд – Лудогорец 1:1
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1:1 Вандерсон (63)
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17.45
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Дунав - Витоша 18.00
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Призив към българските пенсионери

Братя и сестри!
по пол, по образование, по полиНие сме над 2 милиона и 300 тически и религиозни възгледи и
хиляди!
принадлежност, по интереси, по
В активния си живот учихме, имотност.
работихме, трупахме знания и
Но нас ни обвързва: преклонеумения, отдадохме сили за
нието към България,
градежа на България. Вярпотребността да живахме, че ще оставим провеем достойно, поцъфтяващата си Родина на
лезни на обществопо-добрите от нас, на децато, желанието тук,
та си, на внуците. Не се съмкъдето са костите
нявахме, че сред потомцина нашите родитете си ще се радваме на досли и деди, во веки да
тоен, пълноценен живот и
бъде процъфтяваща
след пенсионирането си,
България, в която да
ще бъдем полезни с натруживеят нашите попания опит.
Стефан Груев томци, повелята да
Надявахме се, че след нобъдем коректив на
ември 1989 г. новораждащият се несправедливостта и фактор за
политически елит ще ни води към обединение на нацията.
по-съвършен обществен строй,
Време е да си подадем ръце
към повече хуманност, към чо- и да отворим сърцата си един за
вешко добруване!
друг. Заедно да поставим пред
Покрусени сме от станалото!
държавата своите настоятелни
Наивно допуснахме да ни нах- искания:
лузят хомота на най-мракобес- Да води мъдра, последования вариант на обществените от- телна социална политика.
ношения. Допуснахме погром на
- Да осигури на българските
най-свети за българина неща – граждани доходи, надвишаващи
разруха на семейството, бягство жизнения минимум.
на децата ни в далечна чужбина,
- Системно да преизчислява
неграмотност, вълчи отношения всички пенсии и ежегодно да ги
помежду ни. Плениха мечтите ни, актуализира съобразно степента
удавиха ВЯРАТА ни.
на инфлация.
Живеем примирени ден за
- Да разработи с наше участие
ден.
закон за възрастните хора, койСкъпи събратя!
то да гарантира спокойни стариНие сме различни: по възраст, ни, пълноценен полезен живот и

след пенсионирането ни.
Нека заедно заявим на управляващите - ние отдадохме значима част от живота си за възхода на Родината. Ние и след пенсионирането си участвахме в градежа на България.
След злополучните промени
загубихме много - не само материално, но и духовно.
Вече нямаме какво да губим!
Изправени сме пред пропаст, в
която ни очаква още по-страшна
мизерия, законово безхаберие,
социална и национална безпаметност.
В отчаянието си ние няма да
скочим в пропастта. Дошъл е моментът да изявим реалното си
присъствие в обществения живот. Остатъка от силите си ще отдадем за възраждането на България.
Ако и сега не бъдем чути от
властимащите, ще се преборим
сами да влезем в управлението.
Нека съберем знанията и
енергията си, нека преодолеем
разногласията, нека се превърнем в сила, която да ни защити,
която да ни изведе на нови рубежи, в една по-добра за нас, отново процъфтяваща България.
Нека всеки един от нас повярва, че все още можем и ще успеем!
Инициативен съвет за
провеждане на V извънреден
конгрес на СП-2004

Среща с младостта

Сунгурларе
В пределна възраст
човек престава да преследва нови хоризонти, да направлява живота си, да го вкарва в
нови русла, за да го променя. Не че чак толкова
времето е спряло, просто не бързаш за никъде.
Изтърколили са се годините, изпращайки и посрещайки всяка една от
тях. По стъпалата надолу имаме доста време за
спомени, констатации и
самооценки за времето
назад. Дни, месеци, години…
Животът ни е разпилян по всички посоки, но съм сигурна, че
всички без изключение
заспиват и се събуждат
с родното и обичано
Сунгурларе. Заслужено
се отнасяме с уважение
и, разбира се, с надежда за младите. Те са двигателят на обществените процеси. Ние претендираме за поколението
със здрави основи във
всички посоки на ценностната система – родолюбие, култура, възпитание, устойчивост,
трудолюбие, морал.
Съхранили сме и традицията за себеуважение

и памет. Но това са размисли на превала на живота. Минали са и 50 години от завършване на
основното ни образование. Годините са безпощадни – а идеята да се
видим е все по-желана.
Наши амбициозни другари с любезното съдействие на обичния ни съученик и настоящ кмет
Васко Панделиев поеха
тази инициатива, за което сърдечно благодарим.
Срещата се състоя в
съботния ден на 15 юни,
сборният пункт бе центърът. Вълнуващите мигове са запечатани на
фотолента. В ресторанта съобразителните организатори ни предоставиха стара снимка от
училищните архиви с
двата пети класа на набор 1954 г., която дълго обикаля от човек на
човек. По няколко пъти
я връщахме и преразглеждахме. От нея ни
гледаха прилично облечени, красиво подстригани, стройни и сериозни момчета и момичета, а в средата като майка орлица – класната ни
– другарката Карагьо-

все нещо във очите ни
ще гложди,
все някой покрай нас ще
си замине,
а друг – да се роди без нас
– ще може.

И старостта все пò ще
ни отива
и вече няма да ни изненадва,
утехата да сме все подълго живи –
за нас е най-красивата
зова, на която днес тол- награда!
Почерпихме се, рекова се радвахме. Мноцитирахме,
пяхме, а пого бихме искали да ни
придружава до края – здравите наши ексмотака би ни окриляла да мичета красиво люшпродължаваме напред наха хубави български
в старостта. Уви, това е хора, че чак благородно
невъзможно по житей- възкликнахме: „Ех, това
сега баби ли са?!”
ските закони.
Ето и отговора на поБяхме толкова красиви на тази стара снимка! етесата Уляна Петкова:
Върнахме се към най-ху- Старите пребрадени
жени
символи останаха навеки.
Бабите от днешните ни дни
още разтуптяват ни сърцето.
Бабите на днешните ни дни
динамични,
винаги заети,
не седят на столче отстрани,
съчиняват песни
и куплети.
Бабите от днешВасил Панделиев, съученик и кмет ните ни дни
ще поемат те
бавата част от живота – към свойта вечност.
младостта. Само дето Но дано във внуците
сред нас вече не бяха тедобри
зи, които рано-рано на- да запалят истинска
пуснаха този свят. Отда- човечност!
дохме им почит с утехаПрибрахме се разта от стиховете:
вълнувани за дълго.
Така ще е – последните
Атанаска ТОДОРОВА
години
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„Да“ на
обединението...

От стр. 1
Демографската картина у нас се характеризира с редица специфични за началото на
XXI в. и конкретно за нашата страна белези.
Откроява се все по-преобладаващият дял на
населението във възраст 65 плюс. Колкото и
каквито стратегии за възрастните хора да се
приемат, колкото и каквито анализи и прогнози да се правят, безспорен е фактът, че в
следващите десетилетия България все повече
ще придобива облика на страна на застаряващото население.
Колкото и да е прокламирана и афиширана
грижата за възрастните хора у нас от страна
на институциите, очевидна е, но непризната от
същите, активната роля в социалния живот на
пенсионерските организации и клубове.
Минавайки през ежедневни трудности, в
това число от финансов характер, тези самоотвержени структури и техните ръководства
полагат всеотдайни грижи за своите членове

- мисия хуманитарна и доброволна, но рядко
и с малки изключения подкрепяна от държавната и местната власт. Ето защо, поставена в
ситуация на оцеляване, всяка пенсионерска
организация работи сама за себе си.
Това е и причината за някои конфликти между пенсионерските организации, а от там – за
неосъщественото до сега тяхно обединение
като представители на двумилионната пенсионерска маса.
Защо е нужно и наложително подобно
обединение и какви задачи трябва да решава една обединена национална структура?
Преди всичко обединението ще се превърне, чрез своите представителни органи, в изразител на волята, потребностите и проблемите на българските пенсионери.
Именно чрез такова представителство ще
бъде вече възможно да се сяда на масата на
преговорите с представителите на законодателната и изпълнителната власт у нас по неотложни, текущи, предстоящи и стратегически
проблеми, въпроси и задачи, касаещи не само
оцеляването, но и достойния живот на хората
от третата възраст.
Чрез подобно представителство ще се изразява волята на тази част от гражданското
общество по отношение на спешни и ефективни законодателни мерки, отнасящи се до
дългоочакваните пенсионна и здравна реформа, реформа в социалното подпомагане
и така нататък.
На дневен ред е също така законодателното уреждане на финансовото подпомагане на
легитимните пенсионерски структури, финансово обезпечаване на изследвания, свързани
с третата възраст и нейните особености, разработване на проекти за действително активен
живот на възрастните хора и други подобни.
Обединението на българските пенсионерски организации е призвано да се превърне
в изразител на волята и защитник на интересите на хората от третата възраст!
Акад. Гена Велковска,
зам.-председател на сдружение ,,Нов съюз
на пенсионерите“ - София и управител на
сдружение ,,НЕО - България“ - София
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Бъди добър и обичай

ни. Да го обгрижвам, да
го поддържам, да разказвам, да знам, че селото ми ще е характерно с нещо, което е мое,
което ще оставя.
Колкото до Копърфийлд и неговите шоута, да, те наистина са
секваща дъха гледка.
Два пъти съм имал удоволствието да го гледам
на живо - тук в НДК и в

ма по-добър. Артистичен е, макар и вече преминал 60-те. Когато преди 2 години отидох там,
силно ме впечатли фактът, че на ден играеше
по 2 шоу програми. Той
е един от най-богатите
хора в света, може да си
позволи много, но продължава да играе, и то
не театрално представление, в което да има
няколко реплики, а 2 часа е на сцената, говори,
лети, прескача... Но Дейвид ме изненадва и с начина, по който поднася
фокуса. Един фокус може и да е много ефектен,
но да бъде провален от
лошо представяне. Понякога от тъп фокус може да се направи нещо
наистина гениално. Той
може това.
- В живота е пълно с
всевъзможни „фокусници” - ясновидци,
джебчии, телефонни
измамници. На този
фон няма как да не ви
попитам: вярвате ли
в истинските магии,
тоест в невидимото
и необяснимото, в
силата на енергията - тази на доброто и злото?
- Вярвам, убеден и
сигурен съм, че съществува. Руският
писател и драматург
Михаил Булгаков в
„Майстора и Маргарита“ казва: „Какъв
би бил светът, ако
имаше само добро?”
Въпросът обаче е да
се стремим в нас да
надделява доброто.
Ако е добър и честен
с хората около себе
си и най-вече смирен (много важна дума, която напоследък
поизчезна), и егото не
надделява, животът за
човека и тези около него ще е далеч по-хубав.
Казват, че в парламента
е цирк, а за политиците,
че са фокусници, но те
нямат право да използват тази дума, защото са
далече и от цирка, и от
фокуса. Фокусникът е
магьосник, който, забележете, радва хората. В

Лас Вегас, в неговия хотел, където му е и шоуто. В нашето съвремие той е най-големият сред илюзионистите,
уникален е, за мен ня-

държавата ни политиката е толкова зле, че със
сравнението обиждаме
изкуството.
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Ненчо Илчев е роден на 3 май 1972 г. в Момчиловци. От 1992
до 1996 г. е студент в НАТФИЗ. През 1997 г. е назначен в трупата на Военния театър. Участва в комедийното шоу „Комиците” по bTV и в сериала „Столичани в повече”. Не ходи на театър, понеже всяка вечер играе в столицата или в провинцията. Вярва в добрината на хората. Избягва шумни места. В определени моменти предпочита самотата. Женен е от 20 години, с едно дете. И съпругата му Зорница е актриса. Двамата
са завършили в класа на проф. Стефан Данаилов.

От стр. 1
Против съм тезата, че
изкуство трябвало да се
прави за малка част от
хората. Кому е нужно това?! Напротив, в своята
основа изкуството, още
от векове назад, е създадено, за да достига до
мащабност, до максимума от зрители, за да създава у тях положителни
емоции, да вълнува, да
усмихва, човек да се разплаче, да се замисли или
да се разсмее.
- Роден сте в Родопите, родителите ви Янка
и Васил Илчеви трябва
да са горди с вас. Пътят от Момчиловци до
големия град се оказва успешен, но въпреки това в какво не ви
провървя?
- Не съм имал поводи и моменти, в които да
съм си казвал, че съм карък. Бих бил неблагодарен пред себе си, пред
Бога и пред родителите
ми, ако кажа, че съм бил.
Често си казвам, а така е
и редно: „Благодаря ти,
Господи, че съм късметлия!” Връщайки се назад, съм благодарен, и
то много на майка и татко, защото без тях аз нямаше да съм това, което съм.
- Определят ви като актьор с изцяло комично амплоа. Само
при появата ви публиката реагира, смеейки
се. Преди това се е получавало при Парцалев, Калоянчев, Анастасов. Това дава ли ви
нужното самочувствие
на успял артист?
- В рода ни никой не
е бил артист. Като добавка към предходните
ми думи ще ви кажа, че
детството ми премина
през 80-те години, а тогава, да не кажа невъзможно, но определено
беше трудно да изле
зеш от провинцията и
да стигнеш до големия
град, с големите му възможности. Родителите
ми не ме спряха, напро-

разбрах, че човек не бива да съжалява за каквото и да е. Аз имах поголемия шанс с Божията помощ и съдба още
следващата година да
ме приеме не кой да е,
а самият Мастер. Който
го познава и е бил близък с проф. Данаилов,
знае добре колко голям
и широкоскроен човек
тив - окриляха ме, мечта- е той. Колко голяма, не,
еха и дори на моменти се безкрайна му е душата,
радваха повече от мен обичаща, раздаваща се,
на успехите ми. Правеха помагаща. Човечен е,
ми декори, изработваха успял толкова много, че
ми реквизити, задоволя- спокойно можем да каваха прищевките ми, во- жем, че е най-популярдеха ме на театър в Со- ният актьор в столетифия или в Смолян при ето. Обичан и личност,
Мистер Сенко. Тогава за която не се е самозабраразлика от днес не бе- вила. Той е надвил егото
ше лесно да се учиш на си. Той обича с цялото
фокуси. Особено в Мом- си сърце своите ученичиловци и с една наци- ци, приятели и колеги.
онална телевизия. Про- Преди две години се съфесията на актьора е да брахме всички - 15 кладоставя удоволствие на са по 20 студенти, сметхората. Това е повече от нете колко сме?! Но тази
великолепно!
любов, която ни е давал,
- Бях чел да казвате: ние сега му я връщаме.
„Аз попаднах на точно- От него няма да забравя
то място и хора. Попад- думите: „Давай, не съжалявай, не
щади, давай колкото можеш повече любов, защото тя
винаги се
връща. Но
не го прави, защото очакваш възвръщаемост,
п р о с то бъди
добър и
обичай!”.
Това праВ ролята на отец Григорий в коме- вя и аз,
дийния сериал "Столичани в повече" което определено
нах на най-широко- помага в живота - доскроения преподава- бър съм и обичащ!
тел, проф. Стефан Да- Популярното „Ранаилов". Кои негови ботим за едната сладуми няма как да за- ва” докога ще мотибравите?
вира повечето българ- Много са и отново ски актьори? Защо паще спомена късмета. рите остават на втори
Ако в живота ми нещо се план, вероятно любое проваляло или не е ста- вта надделява над извало така, както съм ис- куството?
кал, то всъщност е било
- Успехът се дължи на
за хубаво, защото наис- това да си обичаш работина съм имал късмет да тата. Професията на акпопадна при точните хо- тьора е много прозрачра и обстоятелства. Ко- на, а примерите са досгато кандидатствах във та. Ако човек излезе на
ВИТИЗ, първата година сцената, не само на тене ме приеха и го пре- атрална, за да каже две
живях доста трудно. Но смешки и да вземе 200

лева, публиката няма да
го хареса, защото тя е
критична и разпознава
фалша и нагласеността.
Дори и в най-елементарния скеч публиката
знае и вижда кога артистът преживява образа
и го прави с удоволствие. Ако правиш нещата не на 100, а на 150%,
хората в залата на момента го усещат дори и
да са сред най-негледащите театър. Благодарни са, канят те отново,
аплодират те. Професията ни, ако се практикува само заради финансовата изгода, няма как
да е успешна, няма как
да се получат нещата.

обще хората, които обичат това изкуство, да видят реквизитите на Мистер Сенко от 60-те години, Орфи от 80-те години, Харди, Лепас, моя
учител, работещ повече в чужбина и в цирка. Наричаха го доктор
Лепас, имаше много хубава осанка, беше запален левскар и ходеше
в изрядно син костюм.
Фин човек, голям илюзионист, който ми е помагал. Мисля в Момчиловци да направя музея, усещам, че е точното и вярно място. Оттам
съм тръгнал и, живот и
здраве, там мисля и да
се върна на стари годи-

На по питие с колеги в компанията
на големия Стефан Данаилов
- Освен актьор вие
сте и много добър
илюзионист. Шоутата на Дейвид Копърфийлд наистина секват дъха. Разгадал ли
сте ги?
- Имам мечта да направя музей на илюзионното изкуство в България. Много се надявам това да стане, да намеря подходящото място за него. Което съм събрал, няма как да се повтори, уникално е. В предишния век илюзионистите са били наистина
впечатляващи. Което е
имало тогава, или е изгубено и го няма, или което го има и е останало,
е при мен. От 30 години
насам с любов и средства събрах и все още
събирам, обаждат ми
се оттук-оттам, всичкият този реквизит, който имам, е от хора, дето вече не са сред нас.
Притежавайки ги, искам да им открия найхубавото място, където
да ги настаня, за да могат подрастващите и въ-
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Cтaнимиp Гъмoв взe шoкиpaщo peшeниe Поредната гoдeницa
зарязана!
Cтанимиp Гъмoв нe иcка да cи
oтидe oт тoзи cвят pанo-pанo. Затoва
e взeл мнoгo изнeнадващo за мнoзина peшeниe, нo тoй e катeгopичeн в
нeгo и иcка да гo cпази 100%!
Bидният любитeл на вoдка и pакия
oбяви, чe вeчe нe пиe. Toва e шoк нe
cамo за близкитe мy, нo и за вcички,
кoитo cа гo глeдали в „Биг бpадъp“.
Oт началoтo на юли актьopът, извecтeн c лютoтo cи пиянcтвo, e cпpял
yпoтpeбата на виcoкoгpадycни напитки. Koлopитният yчаcтник във „BИΠ
бpадъp” ce cтpecнал за здpавeтo cи и пpeцeнил, чe
акo пpoдължава да oпycтoшава пo литъp алкoxoл
на дeн, щe пoвтopи cъдбата на пpиятeля cи Иван

Лаcкин. Гъмoв вeчe каpа cамo на
минepална вoда и бeзалкoxoлна
биpа и ce заpича пoвeчe да нe ce
изкyшава oт „oгнeната вoда” и
пpидpyжаващитe я пpаxooбpазни cyбcтанции, към кoитo нe бe
бeзpазличeн в пocлeднитe гoдини.
За пpoблeма на Гъмов c алкoxoла за пъpви път ce pазбpа
пo вpeмe на пpeбиваванeтo мy в
най-извecтната къща в Бългаpия
пpeди 4 гoдини. Toгава актьopът
нe изтpeзнявашe, катo вcлeдcтвиe на тoва нападашe
cлoвecнo cвoитe cъкваpтиpанти, а Kичка Бoдypoва
дopи наpeчe „oвча кoжа“.

Koбилкинa ce ycтaнoви в Гъpция
Hаталия Kобилкина cи е назначила преводач от рycки на английcки език. Hаcкоро cекcоложката cе
премеcти в родината
на cъпрyга cи – Гърция, където cе опитва да развива бизнеc
като в България.
Tъй като вероятно
й cе е cторило невъзможно да наyчи гръцки, реши да пробва
да общyва c клиентите cи на езика на Шекcпир.
Оказва cе обаче, че
английcкият й е по-лош
дори и от българcкия.

Mеcеци наред официалните cтраници на cекcоложката, която поддър-

жа имидж оcновно чрез
тяx, cе пълнеxа c поcтове c толкова
много грешки,
че бyдеxа поcкоро cмяx, отколкото доверие в бъдещите й клиентки.
Cлед като
cе изложи по
този начин, тя
cтигна до извода, че трябва да плаща
на преводач, ако иcка
да cе предcтавя на ниво. Бyквално в рамките

на един ден поcтовете
на английcки език cе
преобразиxа в грамотни, точни и идеално напиcани текcтове.
Kакто знаем, Hаталия
Kобилкина е много амбициозна и xитра жена,
която не би cи позволила да гyби в бизнеcа заради подобни поправими грешки и кycyри.
Πреди преводача тя
cи търcеше и гледачка
за бебето на пълен работен ден. Bъпроcната трябваше да живее
в Атина, където cе ycтановиxа двамата c Tакиc
Дретакиc.

Xpиcтo Cиpакoв заряза дocегашнoтo cи
гадже Дениз Xайpyла, кoятo бе yчаcтничка в пocледнoтo издание на кoнкypcа „Mиc

Πлеймейт“. „Да, така е. Hаиcтина не cме заеднo c Дениз. Ho тoва не е нещo мнoгo важнo.
Аз нямам навика да тpия миналoтo, така че
не cъм маxал cнимки в coциалните мpежи“,
казва бизнеcменът. Cамата Дениз cъщo oтгoвopи oтpицателнo на въпpocа дали в мoмента има гадже. Tя пpиема дocта пo-тежкo
pаздялата. Xyбавицата не иcка да чyе за Ицo
Cтoте манекенки и е изтpила вcичките им oбщи cнимки oт мpежата. Poдителите на Дениз
бяxа пpoтив вpъзката им, тъй катo не иcкаxа
зет пo-гoлям c 38 гoдини oт дъщеpя им.
„Mиcля, че cе задава нoва жена в мoя живoт“, за пъpви път oбявява Cиpакoв, нo не
pазкpива пoвече пoдpoбнocти. Ицo и Дениз
cе залюбиxа в кpая на миналата гoдина.
B началoтo cе гoвopеше, че бизнеcменът
има вpъзка c актyалната нocителка на титлата “Mиc Πлеймейт“ Жанета Ocипoва. Двете c Дениз cа близки и xoдят заеднo пo плейбoйcки паpтита.

Бeтина пpeцака Дaниeлa е нaй-вяpнaтa жена
до Cлaви Tpифoнoв
Cашo Йoвкoв
Hапyк на пoгoвopката, чe cтаpата любoв pъжда
нe xваща, Бeтина Жoтeва пoдля вoда на бившия
cи възлюбeн – cпopтния кopифeй Cашo Йoвкoв,
в кoнкypcа за шeф на БHT.

Cлави Tрифонов
може да е cред найycпешните шоyмени и продyценти в
България, но на любовния фронт вcеки път търпи загyби. Bcе пак в живота
на Дългия има една
жена, която не е негова роднина и никога не го е изоcтавяла.
Hейното
име
е Диана Mладенова и
cе води продyцент на
„Шоyто на Cлави“. Tя
е редом до Tрифонов

още от cамото начало
на предаването и вcичко, cвързано c работата, минава през нея. Ди-

ана отговаря и проверява лично вcеки детайл
от cлyчващото cе пред
и зад камерата. Бивши
кадри на Дългия cа категорични, че Mладенова
играе cъщо толкова важна и незаменима роля
в живота на Cлави, колкото и Евгени Димитров
– Mаеcтрото.
Тя cе води акционер в „Cедем-оcми“,
yчаcтва на общи cъбрания и има право да взи-

ма важни бизнеc решения. Πричината той да
й глаcyва такова голямо доверие е огромната вярноcт, която тя демонcтрира към него
през годините.
Mладенова е c пет години по-млада от Дългия и е родом от Етрополе. Bъпреки че не блеcти
c визия, го впечатлила
c оcтрия cи yм и бизнеc
нюx. И бързо cе превръща в дяcната му ръка.

Комици получават пo 3 хиляди нa чac
Дoкатo ocтаналитe кандидати нeгoдyваxа, чe
катo члeн на CEM Бeтина щe глаcyва за гoлямата
cи любoв, изнeнадващo тя за втopи път ocyeти
назначeниeтo мy за диpeктop на дъpжавната
тeлeвизия, давайки вoт за нeгoвия кoнкypeнт
Eмил Koшлyкoв.
Изнeнадата на Йoвкoв била гoляма, тъй катo
дeн пpeди глаcyванeтo Жoтeва заяви в пpeдаванe пo Kанал 3, чe нeгoвата кoнцeпция e найдoбpата, нo e нepeалнo cкъпа и пo-пoдxoдяща
за мeдия катo Cи Eн Eн.
Πpeди 2 гoдини, кoгатo Йoвкoв oтнoвo бe
кандидат за шeфcкия cтoл, Жoтeва yдаpи pамo
на Koкo Kамeнаpoв и oтнoвo пpeцака бившия
cи възлюбeн.
Toзи път глаcът на Бeтина ce oказал peшаващ, нo вce пак благoдаpeниe на cвoя cъпepник Koшлyкoв Йoвкoв ce cдoби c пocта шeф на
диpeкция „Cпopт”.

щo cъбитие. Или дoмакините да
ги пopъчат в кoмплект. Ценopазпиcът на любимеца на Mаги
Xалваджиян – Димитъp Pачкoв,
бил пoчти cъщият катo теxния.
Mнoгo poдни бoгаташи били фенoве на кoмика и чеcтo гo викали
за забава пo вpеме на лични тъpKoмиците Bиктop Kалев,
Kpаcи Pадкoв и Mиткo Pачкoв
заpабoтват пo 3000 лв. на чаc.
Toлкoва била таpифата им, пo
кoятo те cе xoнopyвали, за да cа
вoдещи на cватби, чаcтни паpтита и кopпopативни cъбития.
Hай-чеcтo oбаче актьopите
oтпycкали и биc oт пoлoвин чаc
дoпълнителнo. Чеcтo cе cлyчвалo звездата на „Шoyтo на Cлави”
да cе заcече c някoгашния любимец на Слави на еднo и cъ-

жеcтва. Именнo чаcтните паpтита били гoлямата cтиxия на Pачкoв, тъй катo бил пълен c лафoве,
кoитo изпoлзвал, за да забавлява бoгаташите. Cменял някoл-

кo визии пo вpеме на ангажимента cи, а най-любим и тъpcен
бил Жopo Бекъма – екpанният
мy oбpаз oт „Πълна лyдница“,
кoйтo гo изcтpеля пpавo към
въpxа пpеди гoдини. Mнoзина
oт кoлегите им актьopи в гилдията негoдyват и дopи завиждат на къcмета на тpимата, чиитo паpи не мoгат да изкаpат и
за меcеци.
Страницата подготви
Соня Вълкова
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Раят Майорка
÷å...

О

стров Майорка е
истинско райско
кътче. Неговите дълги плажни ивици
и живописни скалисти
брегове привличат стотици хиляди туристи
всяка година. Майорка
заслужава да бъде посетена поне веднъж в
живота не просто като място за плаж, а като дестинация, наситена с история, прекрасна
архитектура, невероятни природни забележителности и гледки.

Майорка е най-големият от Балеарските острови и най-големият остров, влизащ в
отвъдконтиненталната територия на Испания. Островът се обитава от хора още 7000
г. пр. Хр. Поради стратегическото си местоположение в средата на
Средиземно море много армии са атакували
Майорка по вода през
вековете. През 123 г. пр.
Хр. римляните се опитали да завладеят ос-

трова. Най-известното
нашествие е това на император Хайме от Арагон през 1229 г., което
дава и началото на Майорка такава, каквато я
познаваме днес.
Туризмът е най-широко застъпеният поминък на острова. Той
се развива още от края
на 19-и век и началото
на 20-и. През 20-те години на миналия век
Майорка е приютявала
световни знаменитости като Одри Хепбърн

и Елизабет Тейлър. Австрийската принцеса
Сиси също била сред
почитателките на Майорка. Художници и
писатели са били привлечени от острова.
Красотата на острова
е вдъхновявала артисти, драматурзи, музикални виртуози. Найизвестният сред тях е
Фридерик Шопен, който е живял известно
време на Майорка заради тежката си астма.
Той прекарал зимата на
1838-1839 г. там заедно с любимата си Жорж
Санд. Английският писател Робърт Грейвс също е сред почитателите
и един от първите англичани, преместил се
да живее на острова.
Впечатляващата катедрала „Ла Сеу” в Палма, столицата на Майорка, е една от най-значимите забележително-

сти. Огромната сграда е
построена върху останките на джамия. Строежът на катедралата
започва през 1230 г. и
продължава цели 400
години. Известният архитект Антони Гауди също взима участие в работите по катедралата.
Той отваря допълнителни витражи в сградата, така че в нея да навлиза повече слънчева
светлина.
Майорка притежава
невероятно живописни пещери. Най-атрактивната сред тях е пещерата Драк, или пещерата на дракона. Островът се радва на прекрасен мек средиземноморски климат. Средната температура е 2124 градуса. Има около
300 слънчеви дни, като преваляванията са
краткотрайни и бързо
спират.

Шантавите къщи
Ñòогодèøна сòаòèÿ
çà ãëîáàëíîòî КÀÌÅÍÍÀÒÀ
çàòîïëÿíå в Ãиìараеш, Ïортугалия
В далечната 1912 г.
малка изрезка от новозеландски вестник
прогнозира, че последиците от глобалното затопляне "могат
да бъдат значителни
в рамките на няколко
века".
Авторът
свързва изгарянето на въглища и затоплянето на атмосферата,
описвайки емисиите
като "одеяло", покри-

ващо Земята.
Това означава, че
хората са разбрали
последиците от изгарянето на въглища много по-рано, отколкото се мислеше.
Материалът е само десет реда и вероятно е
сложен само за "пълнеж" за вестника.
Вестникарската изрезка от 14 август
1912 г. е намерена в
онлайн библиотека на
Нова Зеландия. Статията е поставена между статия за скачаща
машина и руски тунел, който ще свърз-

ва Черно и Каспийско
море. "Пещите на света
сега горят около 2 милиарда тона въглища
годишно" - пише неизвестният журналист. "Когато се изгарят, кислородът намалява, добавяйки около 7000
милиона тона въглероден двуокис в атмосферата всяка година."
"Те могат да направят
въздуха „одеяло” за Земята и да се повиши температурата му", пише
авторът. Статията завършва с пророчество:
"Ефектът може да бъде значителен в рамките на няколко века".
И неговите прогнози,
изглежда, се сбъдват.
Парниковият ефект
официално е открит за
първи път през 1824 г.
от френския математик и физик Жозеф Фурие. Той изчислява, че
ако се вземе предвид
размерът на Слънцето
и Земята и разстоянието между тях, би трябвало на Земята да е много по-студено, отколкото е всъщност - с цели 33°C по-малко. Това
го навежда на мисълта,
че има някакъв механизъм, който като "одеяло" поддържа по-високи температури на Земята.
През 1859 г. ирландският физик Джон Тиндол казва, че парниковият ефект се създава
чрез натрупване на въглероден двуокис и водна пара.

Построена е през
1974 г. и се намира в
планината Фафе, в
северната част на
Португалия. Създателите й са използвали даденостите на
терена и са я изградили около намиращите се там скали.
Крайният резултат е сграда, която сякаш вятърът и
времето са издълбали в околния пейзаж.

Ëóíàòà ñå ñìàëÿâà
Луната се смалява, което предизвиква гънки на повърхността и трусове под нея. Данните са от космическия апарат на НАСА
„Лунар Риконъсънс Орбитър” (ЛРО), който лети
по елипсовидна траектория между 20 и 160
километра над повърхността на Луната и прави снимки и други измервания. Проучване на
повече от 12 000 снимки
сочи, че един от басейните край Северния полюс на Луната, считан за геологично мъртъв,
всъщност се пропуква и се мести. За

разлика от Земята Луната няма тектонични плочи и единствената активност се забелязва поради бавната загуба на горещина,
откакто се е формирала преди 4,5 милиарда
години. Това кара повърхността на Луната да се набръчква,
подобно на зърно
грозде, което се превръща в стафида.
В резултат на тези
процеси Луната е станала по-малка с около 150 м в
последните няколкостотин милиона години.

Мистерия в пустинята Гоби
Спътник на интернет търсачката “Гугъл”
засне гигантски мистериозни съоръжения в
китайската пустиня Гоби, пише британският в.
“Дейли мейл”.
Изображенията, които бяха публикувани
в приложението “Гугъл
карти”, предизвикаха
огромен интерес сред
потребителите. Мнозина предполагаха, че
зад тях се крие някакъв

тайнствен баркод или
мишена за китайски военни сателити. Мистерията се задълбочава

и от факта, че не може
да се установи дали изображенията са нарисувани или издълбани.

Влиятелното британско издание "Индипендънт" събра от
световните мисловни тръстове най-интересните факти за
света около нас и вътре в нас. Представяме ви ги и ние.
 ако изядете черния дроб на бяла мечка, може да умрете. В
него се съдържа твърде много витамин А,
който в големи количества е токсичен за
хората.
 Преди да се приближи до женската,
мъжкият жираф души
урината й, за да провери дали е в овулация. Този процес е известен като реакцията
на Флемен.
 Един човешки косъм може да издържи
100 кг тежест.
 Медът не се разваля. Вашите прапрапраправнуци може да
изядат спокойно буркан с мед, който сте купили преди пет години,
без да им стане нищо.
 точно както имаме уникални отпечатъци на пръстите, така
имаме и уникален отпечатък на езика.
 Някои безкрайности са по-големи от
други (математически).
 римляните
са
чистели зъбите си с
урина.
 Двойният агент
Хуан Пухол Гарсия получава ордена „Железен кръст” от германците и в същото време е провъзгласен за
Кавалер на Британската империя за заслугите си по време на Втората световна война.
 саудитска Арабия внася камили... от
Австралия.
 високите токчета
са измислени първоначално от персийските
воини, за да могат да
се задържат по-лесно
в стремената на коня.
 Най-отровният
токсин, познат на човечеството, е... ботоксът.
 Между Северна Корея и Финландия
има само една държава - Русия.
 омарите не стареят.
 Най-младата
майка в документираната история е била на
пет години.
 Бележниците на
Мария Кюри още са радиоактивни.
 Медузата Turritopsis nutricula е безсмъртна.
страницата подготви
иван васЕв
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За политиката, достойнството
Разривът между САЩ и други несъвместими неща
и Турция се задълбочава
коментираме

На 31 юли изтече ултиматумът, който САЩ наложиха на Турция да се откаже от покупката на
зенитно-ракетните комплекси С-400 от Русия, защото в противен случай ще бъде прекратен договорът за закупуване от Анкара на 100 американски изтребителя F-35.
„Никой не трябва да иска от нас да изближем,
каквото сме изплюли.” С тази реплика в типичния си предизвикателен стил турският президент
Реджеп Ердоган обясни преди време защо покупката е свършен факт и Анкара няма да промени решението си, независимо какво говорят
Америка и НАТО.
След изтичане на ултиматума Пентагонът спря
доставките на поръчаните от Турция самолети
F-35 и заплашва, че ще изкара страната от програмата за разработването им. Анкара досега е
инвестирала в нея 1,25 млрд. долара и ще загуби 12 млрд. долара, ако турските компании
престанат да произвеждат 937-те компонента
за самолета.
И още преди да изтече ултиматумът с товарни самолети, на летището в Анкара пристигнаха
първите части от оборудването на руските зенитни системи, като до края на август се очаква с кораби да бъдат доставени и над 120 ракети. Поръчката, която направи Анкара, струва 2,5
млрд. долара, което е два пъти по-евтино от останалите ПРО алтернативи, включително и американската „Пейтриът”.
Анкара реши да купи система за противовъздушна отбрана от Русия след продължителни и
неуспешни преговори за закупуването на такава от САЩ през 2017 г.

С-400
По-малко от година след като американският президент Доналд Тръмп удари Анкара със
санкции заради ареста на пастор Андрю Брънсън и изправи турската икономика на ръба на
финансов колапс, двамата съюзници в НАТО отново са пред криза, която този път има потенциал да доведе до траен разрив.
Разривът със Запада се случва паралелно със
сближаване между Турция и Русия. Задълбочаващото се приятелство има пряк ефект и върху
България както по линия на енергийното им сътрудничество, имайки предвид „Турски поток”,
така и по линия на сигурността в Черно море,
където Москва и Анкара са в общ фронт срещу
военно присъствие на НАТО и САЩ.
Проблемът е, че Вашингтон и Анкара са в патова ситуация и са със силно ограничено пространство за маневриране. Няма съмнение, че ще
последва нова доза американски санкции. Не само изключване от програмата на производство
на последно поколение американски изтребители F-35 и ако не изключване от НАТО, то наймалко ефективно ограничаване на членството й
във военния съюз.
Вероятно сега Ердоган разчита, че Тръмп
ще се намеси в последния момент и ще използва президентските си пълномощия, за да спаси
Турция от наказание. Теоретично е възможно,
но е слабо вероятно предвид колко малко приятели има Турция във Вашингтон и колко силни
са настроенията срещу нея както в Конгреса, така и в Пентагона.
Анкара се надява, че спорът все още може да
бъде разрешен и чрез личен диалог между турския държавен глава Реджеп Ердоган и президента на САЩ Доналд Тръмп.
Цветан ИЛИЕВ

В края на миналия век
Алвин Тофлър формулира трите основни фактора за просперитета на
една нация. Според него
те са – образованието,
високите технологии и
единството на нацията.
Да започнем с образованието. Днешното българско образование вече е надхвърлило рамките на националните
ограничения и може да
се гордее като наднационално, планетарно образование. Там архаичните представи за
робство и кръвен
данък са надмогнати, робството вече
е присъствие и културен обмен на два
етноса, които заедно празнуват мюсюлмански и християнски празници,
изобщо пет века
лайф до небесата,
а родителите сами
са предлагали децата си за еничари,
за да им осигурят
бърза и успешна кариера пред Високата порта. Въпросът с високите технологии е решен
на 100%. С инсталирането на един от осемте суперкомпютъра на ЕС в
България ние решаваме
всички наболели въпроси в здравеопазването,
науката, борбата с престъпността и тероризма,
икономиката и селското
стопанство. За наносекунда компютърът може да ви каже козите
на баба Дора от Странджа от каква порода са,
кръвната им група и защо трябва да бъдат избити, без да са болни.
По-иначе стои въпросът с

единството
на нацията

На 15 октомври
1918 г. героите от Дойран, Криволак и Червената стена обръщат щиковете назад към спекулантите, некадърниците от военния щаб, величеството да им дирят
сметка за проиграната
победа и националната катастрофа. Започва гражданската война
в България. Която не е
спирала до ден днешен.
Най-жестока и кръво
пролитна е в периодите 1923-1925 г. и 19411944 г. Но като студена война тя няма ден и
минута отдих. Известно
недоразумение в позициите от двете страни
на барикадата настъпи
след 10.10.1989 г., когато управляващият елит
сам обяви война на себе си и издигна знамето на перестройката.

Целта беше грандиозна – осъществяване на
една антиекспроприа
ция – конфискуване на
всенародната собственост и превръщането й
в частна. Елитът се разцепи на две половини
– едната си запази червения цвят, другата се
боядиса в синьо. Всички, които бяха вложили младостта и живота си в строителството на Перник-Волуяк,
Хаинбоаз и Димитровград, Кремиковци, Де-

ство. Мъдрост – защото,
вкопчени един в друг,
стоим на място, не виждаме пътя, няма напредък, сриваме се към небитието.
Достойнство. Тук нещата са значително посложни. Масата върви след своите лидери.
Ако те са за пример,
редиците се сплотяват, „обикновените люде” подражават на добрия пример. И обратно. Тук няма да говорим за апартаменти, къ-

вня и Нефтохим, в построеното през последния половин век и вярваха в равенството, социалната справедливост и егалитарното общество, бяха закичени
вместо с жълта с червена звезда на ревера
и бяха обявени за червени боклуци. Другите станаха носители на
висши евроатлантически цености, свободата и демокрацията. На
първите бе препоръчано да заминат в Сибир, а вторите получиха
свободен достъп и възможност за развитие в
Брюксел, Берлин и Чикаго. А la guerre comme
a la guerre, казват французите.

щи за тъщи, суджуци и
сгрешени декларации.
Темата е друга. Няма да
се връщаме към миналите десетилетия, картите с черепите, епичните скандали във и
пред парламента. Едни
енергични хора, бързо преминали от едната страна на барикадата
към другата, застанаха
като Йохан с голи гърди да защитават новото
си верую. Човек, писал
стихове в прослава на
Партията, от парламентарната трибуна обяви,
че е по-добре фашист
да си, отколкото комунист. Други преминаха
през няколко партии,
водени от единствения критерий – да бъдат във властта. Трети
ругаеха мощно политическия си опонент, но
после се приютиха под
крилото му и започнаха нежно да мъркат,
облизвайки властната
десница. Лидер на политическа партия, на
когото враговете многократно бяха убивали
дядо му (колко ли живота е имал?), „гладувал” и
„страдал” в онази власт,
членуваше до 1990 г. в
тяхната партия, изповядваше техните идеали, но когато те му станаха опонент, ги обяви
за смъртен враг. И публиката се пита – защо

На война
като на война

Сиреч всичко е позволено. Важното е врагът да бъде победен.
Много скоро противоборствата се пренесоха
по площадите, кръчмите, медиите, университетите... Но най-епични
те бяха в парламента.
Една разломена на
две нация няма бъдеще. Но единението няма да стане от спорещите в кръчмата, прехвърлили 3 ракии. Първата власт, законотворците, обитателите
на сградата срещу Царя трябва най-сетне да
вдигнат глави и да прочетат написаното на фасадата. После и другите властимащи. И да си
спомнят завета на Кубрат. Но за това са потребни поне две качества – мъдрост и достойн-

ренегатите
са най-злостни

към вчерашните си
другари, кой печели от
това и в каква степен то
е достойно поведение.
Друго. От парламентарната трибуна чес-

то говорят за врагове,
противници, престъпници, рови се в коша
с мръсното бельо и то
се размахва пред цялото общество. Вярно, и в
други парламенти е така, че понякога и се посбиват. Но не е ли пологично седящите отдясно на спикера да защитават консервативните ценности, статуквото и възможностите
за по-свободна експлоатация на работниците.
Седящите отляво трябва да защитават държавната регулация на
икономическите отношения
и социалната
справедливост.
Значи в парламента трябва
да наблюдаваме дискусия за
идеи, стратегии, програми,
насоки, с допустим компромис
от двете страни.
Някой да е видял нещо
подобно? Феърплеят в
спорта силно впечатлява публиката, но той и
я възпитава в другите
дейности и прояви. Да
сте видели феърплей в
съвременната българска политика? Това за
съжаление също възпитава, но...
И последно. Вековната ненавист и противопоставяне са натрупали планини от факти,
аргументи, теории и литературен и емоционален арсенал от оръжие
срещу опонента, пардон – врага. Това много трудно може да бъде преодоляно. Трябват
години примери, действия, заравяне на томахавките и пускане на
тоягите. На последните
евроизбори анализаторите изтъкнаха, че езикът на омразата е използван от всички партии. Лидерът на наймалката парламентарна партия дори е санкциониран, а на най-голямата си е позволявал
да нарича опонентите
си „маскари”. И си спомняш Алеко.
Без единство на нацията ще продължим
да се търкаляме по нанадолнището към „място злачно, място светло, място прохладно”.
Този въпрос е по-актуален от „фантомите”,
магистралите и суперкомпютрите. И ако не
се реши, през ХХII век
другите ще говорят, че
тук са живели българите – цивилизаторите на
Европа.
Иван ВАСЕВ
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Проза

Âå÷íàòà æåíà
Една жена през пътя ми премина.
Не бе жена. Вълшебна бе, картина!
Някакво пулсиращо сияние,
трепкащо от болка и страдание.

Поезия

Български

какво се случи ли?...
Проглеждам с твойте вярващи очи,
прегръщам с твойте даващи ръце,
от грях спасявам нашите души
и страдам с твойто страдащо сърце.
Вървя по трудния ти и опасен път,
изпитвам свойте женски страхове,
но не намразвам тежкия си кръст,
божественото лоно ме зове.

Äа стане ден
Да

бъде

ден…

Хр. сМирНЕНски

Спокойствие, прикрило болката си,
царства без и малък стрес.
Върти се на живота ролката
далеч от всякакъв протест.
И сякаш всичко е по мярката
на всеки… Скроен „светъл ден”.
Това е трик на залъгалката –
да бъде срамно заблуден.

Небесни, святи свитъци чета,
улавям се в духовния си глад,
че временни са видимите ни неща,
а вечен е невидимият свят.

Приспивна песен – лек за малките –
дано някак не порастем
и да потърсиме разпалката
на истински, човешки ден.

Посрещам те с усмивка на уста,
изпращаш ме със мъжкия си гняв,
засаждам добродетелни цветя
и късам със греховния си нрав.

Уж жена, а из въздуха летеше.
Не спираше. А все до мене беше.
И дали не бе туй Вечната жена,
що всички знаят? Но никой не позна…
тодор БилЧЕв, русе

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

Обичам с твойта истинска любов
и плача с покаятелни сълзи,
но още търся божия покров,
където вече зная, че си ти!
веселка колЕва, свищов

Но дълго скриваната истина
все някак ще ни поведе
оборите й да изчистиме
и този ден… Да стане ден!
Михо стоЙЧЕв

Ñòàðàòà êúùà
Клон се прекършил пред старата къща
и вратнята бутнал – прогнила и глуха.
Мама и тате тук се не връщат –
отдавна с живота си те се простиха.
Ръждив и самотен виси катинара
на кола пречупен и с тел прикрепен.
Почти се не вижда огнището старо,
потънало в лапад и бурен зелен.
Наоколо – пусто! Вятър лудува
и сухи клони безмилостно кърши.
Спомени свидни в душата нахлуват,
скрито подсмърчам и сълзите бърша.
Юлиана ДоНЕва

Б

оян знаеше за съкровището още от дядо
си, който му разказваше, че на остров Свети Никола е скрито голямото съкровище на Ангел войвода.
- Заровил го е там – казваше дядо му. – Знам къде
точно, но не мога да отида
да го взема, защото островът е военен обект и дядо
му изваждаше от едно старо сандъче пожълтял лист,
на който беше нарисувана
карта. Взираше се в нея с
късогледите си вече синкави очи и клатеше многозначително побелялата
си глава.
- Ето – показваше картата и гласът му започваше
да трепери от вълнение. От
годините всичко, нарисувано на хартията, беше толкова избледняло, че едва-едва се виждаше, но дядо му
сякаш знаеше наизуст какво означават всяка чертичка, кръгче, кръстче, изобразени на листа.
- Това – обясняваше той
– е островът. Тук – и дядо
му посочваше едно малко
кръгче - има кладенец. Отдавна е пресъхнал, а може би никога не е бил истински. Този, който реши

да стигне до съкровището,
трябва да се спусне в кладенеца. Долу има тунел, който води до голяма каменна плоча, върху която е издълбан кръст. Под плочата
е съкровището. Знам аз, но
как да ида да го взема, когато на острова и пиле не
може да прехвръкне.
Боян запомни разказа на
дядо си дума
по дума и когато дядо му
се спомина, прибра на
сигурно място сандъчето с картата, която показваше къде е съкровището на Ангел войвода.
Г о дините
минаваха, а
Боян непрестанно
си мислеше
за тайнственото съкровище.
Неочаквано обявиха, че островът не е
вече секретен обект. Во-

енните изнесоха оттам техниката и апаратурата. “Ето,
дойде моментът да отида и
да намеря съкровището –
каза си Боян.” Отдавна имаше рибарска лодка, с която
през свободното си време
излизаше в морето да лови
риба и една вечер внимателно се подготви за спе-

та си мисия. Взе всичко
необходимо: картата, въжета, фенер, инструменти.
Минаваше полунощ, когато стигна до острова. Завърза лодката на малкия
кей и тихо се промъкна
към запустелия кладенец.
Тишина и безмълвие обгръщаха острова. Долиташе само монотонният плясък
на вълните.
Без да бърза,
Боян приготви
въжето и внимателно се
спусна в кладенеца. Долу
веднага видя тунела и
тръгна по него. Стигна до мястото, където беше каменната плоча с издълбания върху нея кръст.
Малко трудно я повдигна, беше тежка, но успя, и
под нея видя
ковчежето. Отвори го, жълтиците го ослепиха.
Онемя. Толкова жълтици не беше и сънувал.
Сега животът му щеше коренно да се промени. Виждаше огромна нова къща,

Съкровището

циална-

модерна кола, вила... Напълни с жълтиците чантата, която носеше, и се приготви да се върне обратно.
Не очакваше, че всичко ще
е толкова лесно.
Тръгна по коридора към
кладенеца, но се оказа нещо непредвидено. Коридорът го отведе към друг коридор, оттам към трети, а
оттам – към четвърти. Изгуби посоката.
Започна да се лута напред-назад. Тръгваше, връщаше се и пак тръгваше,
но не намираше коридора, който водеше към кладенеца.
Спираше се за малко и
пак тръгваше. Накрая падна изтощен, разбирайки, че
никога няма да се измъкне
от този дяволски лабиринт.
Сутринта семейството му
видя, че го няма у дома. Никой не знаеше къде е отишъл. Чакаха го два дни да се
върне и съобщиха в полицията, че е изчезнал. Полицията напразно го търси, никъде не го намери и го обяви
за безследно изчезнал. Само
рибарската му лодка остана
да стои вързана на малкия
кей на острова.
георги МиХалков

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.
малки обяви
02/8844654 - продава запазен килим
250/350. Цена 180 лв.
Продава електрическа печка "Мечта", работеща. Цена 48 лв.
02/9929508,
0889/349169 - продава чисто ново черно
кожено палто
0885/128773 - книга за рода войска ЗРВ
"Славната девета батарея", автор Васил
Георгиев. Цена 15 лв.
0898/380387,
02/8242129 - продава спортен велосипед,
китеник, радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна, часовник с кукувица, вентилатор, старинни - часовник, телефон, фотоапарат
0877/312823 - продава печка на пелети,
гоблен "Пролет в ливадите"
0889/378252 - продава апарат за точкова заварка - 140 лв.,
мини казан за ракия
- 160 лв., нови стъкла
вендузи 4 - 16 лв.
0882/553939 - продава хладилник с фризер "Prolux" с три чекмеджета - запазен, работещ, лампа - щипка.
Продава 2 броеници
с табакера - нови, по
10 лв., шалте цветно 15 лв., гривна с 12-те
апостоли, италианска
- 16 лв.
0886/975614 - заменям голям фризер
за малък, продавам
кучешка къщичка, подарявам котета
0888/606053 - купувам запазени стари
книги на руски език,
печатани преди 1940 г.
032/252448 - продава 1,5 мм стоманена тел изолирана, бургаски КЗ, на кангали
250 м - 1400 кг за1000
лв.
0886/123973 - търся и купувам части за
москвич 412 или 408.
Може и бракуван
0889/378252 - продава лечебна кализия.
Лекува диабет, катаракта и онкологични
заболявания; струг за
дърво без двигател 80 лв., мъжки ризи по
5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 - домашен майстор поправя
мебели, дограма и др.
Продава триоперационна дърводелска машина, фреза за мерцедес купе 115-115, бял
ретроволан, стъкло за
фар, тасове и др.
0884/623471 - продава
акумулираща
печка "Изгрев", нова,
центрофуга алпака за
3/6/ рамка
0878/905168 - мъжко манто с подплата
каракул №50/52, със
сваляща се подплата

Обяви
0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

- 20 лв.; дамско манто 7/8, не е носено, №
48,50, с подплата сваляща се - 20 лв.; дамско
манто - №48,50, сваляща се подплата - сивобежово - 20 лв.
032/252448 - продава дачия логан на
25 хил. км. Цена 10
хил. лв.
0898/225564 - за
колекционери - продава реставрирани 2
"Симсон" от 1965 г.,
идеални
0877/882177 - "Панчатантра" - древноиндийска книга, след
Библията - най-разпространена в света,
200 превода на 60 езика, от 4-ти век досега.
Книгата е с наставления и мъдрости - 200
лв.
0877/773245 - продавам скулптурен барелефен портрет на
Исус Христос с дванадесетте му ученици.
Размери 60/40
0898/483353 - продавам джип мицубиши
паджеро спорт, 2001
г., турбо дизел, дългата база, с кожен салон,
с теглич, с нови зимни
гуми, с малкия данък.
За 2019 г. е платен
0897/866919 - купувам музикални инструменти, български,
електрически китари,
ехолани, синтезатори
и лампови усилватели
0889/378252 - въртяща се поставка за
торти и изложения с
елток - 65 лв., мини казан за ракия - 160 лв.,
разтегателна маса - 45
лв.
0888/245413 - продава ръчна месомелачка - 45 лв., два единични полилея - по 15
лв., спален чувал - 20
лв., елмашинка за рязане на хляб - 30 лв.
07126/2426,
0884/680784 - продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, струг за
метал, колелета и плотове за банциг, джип
„Ланд Ровър“ - модел
2003 г., с документация,
ремарке за лека кола,
руско, оригинално, с
документация
0879/864103 - продава товарен автомобил ГАЗ-53, дизел перкинс, мотор ИЖ Планета - 350 куб.
0889/993415 - продава вътрешни врати от етаж, правени
по поръчка - 50 лв., и
20-литрова газова бутилка пропан бутан 20 лв.
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Съобщения

ТАРИФА

Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса
на редакцията или на ръка. В пощенския запис да
бъде обозначено и името на човека, за когото е
предназначена честитката или възпоминанието.
Желателно е снимките да бъдат оригинални, а
електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Ва жно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

0896/631143,
02/9878503 - продава рингова количка
за инвалид, инвалиден стол, комбиниран
за тоалет и баня - почти нови
0885/335852 – продава мотофреза с гумени колела и почти
нов четиритактов двигател 6,5 кв.
032/249675 – продава по съгласие нафтова печка „Балкан”,
годна, радиоапарат
„Селена”, филмов прожектор с 6 цветни диапозитива от Ермитажа, Петербург. Продава голям сервизен
комплект, малък сервиз от лъжички, табла
за игра, мъжка кожена чанта
0893/542277 – продава мерцедес А160,
на бензин, 2001 г., сив,
металик, климатик,
алуминиеви джанти –
2000 лв.
02/8508784 – „Селско декамеронче” –
забавна и познавателна книга за село Гълъбник, Радомирско –
1941-1944 г.
0886/373501 – подарява тибетска гъба,
цигулка, лък, кутия
02/8693067 – продава изгодно салонен
бюфет – масивен, от
дърво, остъклен; продава/заменя кошница
за носене на бебе
035790021 – продава абрихт с елдвигател, размери 400/2000
мм
0887/985240 – продава електромер, водомер, пружина за
легло, панелна дограма
02/8566830,
0887/585240 – продава грамофон, грамофонни плочи, видео и касети, пощенски марки, картички,
социологическа литература

имоти

0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор 6-а категория земя, равно
място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с. Девенци,
общ. Червен бряг, обл. Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи
до трети етаж - в София.
Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София.
Има ток, вода, двор 850 кв.
м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава
къща в с. Огнен, 110 кв. м,
двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с
ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г.
- за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско
02/469/0408 - продава едностаен, реконструиран в двустаен апартамент, с гараж. Цялата сграда е санирана отвън с 10
см стиропор, вътре всичко е ново, боядисано, сменени са вратите и прозорците. Изложението е изток-юг, има парк с много
зеленина; връзка с всички превозни средства, до
3-5 минути, също и с всички вериги за пазаруване.
Наблизо има и медицинско обслужване. Без отопление температурата е
18-20 градуса.
0878/768442 - продава
стара къща в с. Агатово с 1
дка дворно място със стопански сгради и с геран,
гараж и асми. С хубав изглед. Изгодно!
0886/401737 - продава едностаен апартамент,
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поетичен
конкурс

Община Свищов обявява Традиционния
поетичен конкурс “Свищовски лозници” за автори от цялата страна
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра
в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор. Ще
бъдат присъдени:
Наградата за поезия “Николай Искъров” в
размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29
септември 2019 г. от 10.30 ч. в камерната зала
при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.
Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2019 г. на адрес: 5250 Свищов, област В.
Търново, ул. “Д. Г. Анев” №4а, Община Свищов,
отдел „Култура”, за конкурса. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.
Телефони за информация: 0631/643-51 – главен експерт „Култура“
преустроен в двустаен, с
гараж, оборудван с ток и
вода, и др. Сградата е санирана вън с 10 см стиропор. Има връзка с всички
превозни средства
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над 400
шестгодишни канадски
тополи в нея, на пет км източно от Пазарджик
0876/212235 – продавам къща с 4 стаи, баня,
тоалетна във вилната зона на с. Побит камък, Разградско, с чист въздух и
тишина
0895/126075 – купува
къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и
Търново
0889/613432 – дава
под наем апартамент – 200
лв., в Ст. Загора
08133/2567 – продава
къща гредоред, 4 стаи, баня с тоалетна, двор, гараж
– в с. Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава
къща на два етажа – 8000
лв., има ток, вода, баня, 900
кв. м стопански сгради

0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор 1
дка и кухня, гараж, 120 асми около къщата. Тя е с 6
стаи, 4 мазета плюс навес
– помещение ½ от двора
с овощна градина. Наблизо има хранителен магазин
0878/181538 – продава
къща с 5 стаи, декар двор,
сгради за животни, с. Ставерци. Цена по договаряне
0894/297967 – продава
вила 3 ет. – Момин проход,
на 60 км от София. Цена 5060 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист
въздух, на 40 км от София.
Подходящ за туризъм, ски,
риболов, за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета. 60 хил.
лв.
0882/488551 – продава
подземен гараж в центъра
на Пловдив
0884/411758 – продава
двуетажна къща в с. Нова
Върбовка, общ. Стражица
– 5000 лв.
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ЛУНеН
кАЛеНДАР

7 август, 7 луНЕН ДЕН, Първа
ЧЕтвърт, луНа в скорПиоН
Спокойно се отнасяйте към разумната критика, не търсете в нея
поводи за обиди. Може да получите неочаквани новини, които ще
се отразят на вашите отношения с
приятелите и близките.
8 август, 8 луНЕН ДЕН,
Нарастваща луНа, луНа в
скорПиоН
Жизненият ви потенциал ще
расте, а заедно с него и вашата
енергия и лично обаяние. Проектите, за които отдавате много сили
и време, все още не са осъществими и това ще ви създава известен
дискомфорт.
9 август, 9 луНЕН ДЕН,
Нарастваща луНа, луНа в
стрЕлЕЦ
В личния живот ще се появи нова светлинка за повече любов и разбирателство в семейството. Вашето обаяние няма да остане незабелязано и от околните, като ще
последва предложение за ново запознанство.
10 август, 10 луНЕН ДЕН,
Нарастваща луНа, луНа в
стрЕлЕЦ
Ако има нещо радостно, то ще е:
вярвайте в своите сили и в доброто начало. Ще успеете да довършите започнатите дела. Звездите са на
ваша страна.
11 август, 11 луНЕН ДЕН,
Нарастваща луНа, луНа в
коЗирог
Използвайте времето рационално, за да увеличите приходите
си и най-вече да завържете нови
запознанства, които по-нататък ще
ви бъдат от полза. Здравето ви ако
не цветущо, поне ще бъде добро.
12 август, 12 луНЕН ДЕН,
Нарастваща луНа, луНа в
коЗирог
Негативните тенденции ще бъдат слаби, но ще има известен период, когато ще се усилят. Ако подхождате спокойно и конструктивно, ще решите без усилия проблемите си.
13 август, 13 луНЕН ДЕН,
Нарастваща луНа, луНа във
воДолЕЙ
Желателно е да обърнете внимание на себе си и да не подлагате
организма си на изпитания – найвече не злоупотребявайте с алкохола и тежка храна. Възможни са
сериозни разногласия и даже караници.
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Обяви

МИЛ И СЪРДЕЧЕН ПОЗДРАВ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ДЕЦА

На 5 август 2019 г.
нашата землячка

(с майка Анита и татко Ники)
от Плевен, често навестяващи и домовете
си в близките китни селца Рибен и Подем.
Мили деца, бъдете здрави, растете сред щастие, трудолюбие, радости и безгрижие.
Вие ни давате смисъл да градим още повече и повече, да се борим в името на вашето и
наше благо.
Имайте успехи, нека щастливите усмивки не
слизат от красивите ви личица, нека мечтите ви
се сбъдват, а бъдещите ви отличия
да служат за пример в обществото!
с безкрайно внимание и обич
от: прабаба атанаска (стожера
в семейството), пъргавата и любяща баба Детелина и
неуморимия дядо любо

ЗаПоЗНаЙТе Се

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
На 7 август 2019 г.

РАйЧО ДАМАКОВ

0889/204146 - 63 г./175
см/80 кг, търся отговорна
жена за сериозна връзка,
от 60 до 66 г., която да живее при мен в гр. Априлци,
Ловешка обл.
090/363904 - осигурен
вдовец от София, на 56 г.,
търси другарка за старини
0876/046466 - вдовица
на 77 г. търси господин от
77 до 85 г. за спокойни старини - при него
0886/589453 - възпитан пенсионер очаква жената мечта. С леко предимство е Северна България
0889/174615 - жена
на 75 г./165 см/70 кг търси мъж от Пловдив до 76
г./175 см/100 кг. Може да е
от Асеновград, Коматево,
Хисаря, с кола. Да не пие,
да не пуши, да е образован, домошар, жилищно и
финансово осигурен
0879/986067,
02/9273932 - 72 г. инвалид търси подобен за съжителство и взаимопомощ
0876/212235 - търся
човек с главно Ч, за да теглим заедно талигата на
живота. Полът и годините нямат значение. Важно

от Симеоновград, Хасковска обл.,
става на
70 гоДиНи
Честит ти празник, приятелю!
Желаем ти много здраве, дълъг живот
и приятно прекарване на юбилея!
от сем. Фералиеви от Бургас
и лиличеви от симеоновград
е разбирателството
0894/202602 - 71 г./175
см/70 кг, не пие и не пуши, търси жена за съжителство или брак
02/4690408 - учител от
София, пенсионер, свободен, без „опашки“, търси
себеподобна дама от 75 г.
нагоре. Да се обаждат дами, които са самотни и искат да им се усмихне щастието!
0897/735261 - 68 г./170
см/70 кг, търся сериозна
жена за съжителство при
нея - от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к. 1577,
лиляна костова - 70 г., образована, очаква писмено
предложение от свободен
заможен мъж
0876/928763 - търся самотна вдовица, при която
да живея
0889/204146 - търся
жена от 60 до 66 г. за се-

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.

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.
Ще имате възможност да постигнете повече.
риБи - В случай че ви
се наложи да използвате нечии протекции, то
го направете по възможно найелегантния начин.
Спазвайте строг режим, с
който ще се приведете в перфектна форма.

ДЖеСИкА

7.VIII. - 13.VIII.2019 г.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЛЮБЧО (с майка Веселка и татко Боби),
близнаците ДАРА И РАДОСЛАВ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (7.VIII.- 13.VIII.2019 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,
който 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.

Съобщения

Български

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

РОСИцА ТОДОРОВА
БАКАЛОВА

от с. Русаля, община
Велико Търново,
живееща в София,
отпразнува
своя рожден ден
Завършила медицинско училище в София, 8 години работи
като медицинска сестра в „Н. И. Пирогов”.
Завършва задочно медицинска педагогика
и става преподавател в Медицинския институт. Участва активно в обществено-културния
живот и женското движение в София.
Председател е на Националния клуб „Приятели на гоблена” и „Българска шевица” и други приложни изкуства.
Най-сърдечно я поздравяваме с рождения й
ден! Пожелаваме й много здраве, лично и семейно щастие и нови изяви!
от членовете на културния клуб
на великотърновци в софия
0893/995492,
0895/245207 - пенсионер търси свободна жена, също пенсионер, без
проблеми, с добър характер, милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и разбрана. Да е
със собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование, от село
или град.
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица
или разведена от 61 до
63 г.
1113 софия, п. к. 73 68 г./165 см/65 кг, вдовица, образована, предста-

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

7 август 2019 20:32:08
ч. - първа четвърт. За да
смъкнете 1-2 кг, трябва
да започнете диетата от
този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.

ВРеМеТо
В сряда ще бъде слънчево и доста горещо, като
дневните температури ще стигат до 31 градуса.
В четвъртък понякога облаци ще закриват слънцето, но това няма да попречи на температурите да
тръгнат нагоре – те ще стигат 32 градуса. В петък
ни очаква леко захлаждане, бури, светкавици и гръмотевици, но спад на температурите няма да се наблюдава. В събота вследствие на валежите градусите леко ще тръгнат надолу и ще достигат 29. В неделния ден времето отново ще се подобри и ще бъде
по-топло, а понеделник и вторник ще ни напомнят за
горещия и сух август с температури 30-31 градуса.

БИоПРоГНоЗа
По-сериозни здравословни проблеми през периода
могат да имат хора с ниско кръвно налягане. Съществено място в профилактиката и лечението на ниското кръвно заема ежедневното изпиване поне на 1,52 л течности. особено полезни за целта са черният
и зеленият чай, запарката от листа от розмарин и
леко подсоленият айран. очакваните магнитни бури могат да провокират известно засилване на оплакванията от главоболие и световъртеж при хора
с мениероподобен синдром. от полза за тях ще бъде
приемането на хранителни добавки и чайове, съдържащи гинко билоба.
Д-р иван стояНов

Магнитни бури - 8, 9.VIII.

вителна, търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества, аналогични на нейните
0876/108124 - вдовица
на 66 г./158 см/73 кг, добра, интелигентна, скромна, с благ характер, отлична домакиня, търси добър,
честен и морален човек от
Варна и региона, Добрич,
Шумен и Силистра. Само
сериозни обаждания!
0887/979530 – 72 г./165
см/70 кг, неженен, търси
пенсионерка за сериозна
връзка и да желае да живее при него
0896/847907
–
69/170/78 кг, желая запознанство с жена с добри намерения
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Проблеми

Български

Конфликти

37

Ðазследват Заловиха обирджии ÊÐÈÌÈ
телефонна изìаìа на възрастна жена ÕÐÎÍÈÊÀ
за 30 õиляди лева
Телефонна измама за
близо 30 000 лева разследват полицаи от Севлиево. 88-годишна жена от Севлиево е подала сигнал, че
е станала жертва на телефонна измама. Тя е
била заблудена
от неизвестен,
представил се за полицейски служител, който я
е уведомил, че дъщеря
й се намира в болнично

заведение след претърпян инцидент и за лечението й са необходими 30 000 лева. По време на разговора жената е била инструктирана
да пусне през
терасата на
жилището си
исканата сума.
Тя е
хвърлила голяма част
от парите. По случая е
образувано досъдебно
производство.

За по-малко от денонощие полицията в
Монтана разкри и залови обирджиите, които нападнаха възрастна
жена в дома й. Апашите
разбили вратата на къщата на 75-годишната
Елка В. в село Драганица, нахвърлили се върху

„Добронамерен” нашенец
излъга испанци

Семейство испанци, дошли в симитлийското село Брежани да развиват
бизнес и да дадат работа на местни
жители, платиха висока цена за 20-годишното си приятелство с благоевградчанина Мирослав И.
Андрес и Мария Синта, влюбени в
България, избрали да си купят къща
и да живеят в китното село, но попаднали в измамната схема на приятеля
си, с когато Андрес се запознали на
Канарските острови преди 2 десетилетия. През всичкото това време испанците приемали Мирослав И. като
част от семейството си, затова му гласували пълно доверие да уреди документацията на избрани от тях къща и парцел.
Година по-късно, след като семейството платило над 10 хиляди евро,
идват да видят имота си. Какво се
оказва обаче. „Подписахме документите без преводач, те бяха на българ-

ски език, но имахме доверие в сигурен човек, нашия дългогодишен приятел. Оказа се, че с пълномощното
сме дали право на Мирослав да управлява фирмата, която имаме, той е
източвал кредитните ни карти и фирмените сметки. Когато дойдохме през
2018 г., се оказа, че къщата все още
не е прехвърлена на наше име. Усетихме се, че нещо не е наред. Оказа
се малка къщичка, с малко дворче.
Купихме я отново.
Платихме още 1000 евро за прехвърлянето. Останахме без нищо. С парите ни Мирослав си направи къща,
почива в Швеция, на Черно море…“,
казват семейството испанци. „Не сме
подали още сигнал до полицията. Сега има надежда да получим парите си,
да го осъдим“, споделят Андрес и Мария Синта. Всички в село Брежани познават семейството. Доброволци са
се включили в тяхна помощ.

нея със закани и поискали да им даде всичките
си пари. Старицата напразно обяснявала, че
няма, те я заплашвали
с бой и смърт, ровели
из стаята, но след като
не открили нищо, взели последните 5,20 лева
от портмонето на пен-

сионерката и телефона й и изчезнали. Чак
на сутринта уплашената жена подала сигнал
за грабежа и полицията започнала издирване. За часове криминалистите стигнали до
нападателите – Кристиян М. (20 г.) и Стефан
Н. (23 г.) от село Бързия
и Ален В. (28 г.) от Берковица. И тримата са
криминално проявени, а един от тях е внук
на бабата. Най-вероятно апашите са смятали,
че старицата има повече пари, и са пристигнали посред нощ в селото с автомобил, за да
я оберат. Престъпниците са направили пълни
самопризнания и са задържани.

Цигани нападнаха
композитор

Жесток екшън се е
разиграл в столичния
Западен парк. Композиторът Росалин Наков е бил издебнат в
парка от двама цигани
и е бил нападнат.
Единият от агресорите е опрял нож в гърлото му, а друг е минал зад гърба му и го е
притиснал с отвертка.
Росалин е бил толкова
изненадан, че не е успял да окаже съпротива. Бандитите се успокоили едва когато той извадил 10 лева от джоба
си и им ги подал. Инцидентът е докладван в полицията и по случая се води разследване от служители на Трето районно управление. "Всичко стана
толкова бързо, че не успях да запомня лицата на
нападателите. Последната ми мисъл беше, че ако
ме убият, няма да успея да завърша песента си.
Надявам се полицията да разкрие нападателите.”

Джеб÷ийка Øофüор на у÷илиùен
Издирват
изчезнал дядо ограби автобус карал пиян

Прекратява се акцията по издирване на 74-годишния
мъж в района на Ла-

близо 7 часа. Екипи
на ПСС заедно със
служители на полицията и местни ло-

катник. Полицията
го обявява заобщонационално издирване. Това съобщиха от Планинската
спасителна служба
Акцията продължи

вци са обходили няколко пъти района,
но нямало следа от
изчезналия мъж. На
този етап търсенето
от страна на ПСС се
прекратява.

китайци

27-годишна
джебчийка е задържана в София. Сръчната крадла откраднала пари и документи от китайска
туристка. Жената,
която е стара познайница на полицаите, е в ареста за
72 часа. Преди два
месеца китайски туристи сами задържаха мургава крадла във Велико Търново. Докато туристите разглеждали
забележителностите, 26-годишната
Събка от Самоводене успяла да претараши чантите им.
Очевидци заснеха
видео.

Шофьор на училищен автобус беше хванат пиян в
Силистра. Дрегерът отчел
1,25 промила.
56-годишният мъж е отказал да даде кръвна проба и е задържан за 24 часа.
Той е тестван в момент, в който е трябвало да откара 13 деца
на открит
урок в резервата
"Сребърна".
"Изключително благодарна съм на контролните органи", заяви Детелина
Терзиева, директор на училището.
По думите й на шофьора
вече е отнета шофьорската

книжка и е започнало досъдебно производство.
Той е дал писмени обяснения и в училището, като е
посочил, че не е пил алкохол
и отдава резултатите от дрегера на здравословни проблеми.
"Досега не
е имало проблеми
с шофьора,
поясни
директорката
на училището
и коментира, че той работи
там от 5 години.
Ако в училището пристигнат доказателства от полицията, че е бил пиян, мъжът
ще бъде уволнен.

МоМиЧЕта ПаДНаХа
с Парашут
Две момичета са паднали върху покрив на
заведение в созопол по
време на разходка с парашут.
въжето на парашута,
теглен от моторна лодка, се е оплело в клоните на високо дърво.
Момичетата са паднали
първо върху клоните
на дървото, оттам върху покрива на заведението. Двете момичета не
са пострадали.
сПаситЕлНа акЦия
община Момчилград
организира спасителна
акция на туристи, блокирани от свлачище в
района на планинската
местност Дамбалъ. около 25 души с няколко
автомобила са били на
пикник в района на върха, където има чешма.
след като завалял проливен дъжд, туристите тръгнали да се прибират, но се оказало, че
пътят е затворен от активирало се свлачище
малко преди да стигнат
най-близката махала.
спасителната акция
е продължила около 2
часа.
ПоЧЕрПЕНа съБори
ПътЕН ЗНак
57-годишна жена, водач на лек автомобил
"Фиат", е задържана,
след като шофирала пияна и е самокатастрофирала. Пътният инцидент
станал малко след полунощ на влизане в Благоевград откъм Е-79. лекият автомобил се качил върху тротоара,
събаряйки пътен знак.
Дрегерът е отчел 1,5
промила алкохол в издишвания въздух, взета й е и кръвна проба.
водачката на автомобила е оказала съпротива.
твърдяла, че не е пила,
връщала се в града, за
да се грижи за болната
си майка.
враЧаНиН Потроши
БариЕра
арестуваха врачанин, който се опитал да
се „бори“ с бариерата
на охраняем паркинг в
центъра на града. 29-годишният Х.Н. бил задържан, а по случая е образувана преписка. инцидентът е от 4.40 часа сутринта, когато бил получен сигнал, че някой е
увредил бариерата на
охраняем паркинг. служителите прегледали
видеокамерите и бързо установили кой е извършителят.
Страницата подготви
Уляна ПеТкОВА
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Дете пита майка си:
- Мамо, мамо! Защо
тате е плешив?
- Ами защото той е
много умен.
- А защо ти имаш такава буйна и хубава коса?
- Млъквай и яж!

- Скъпи, нали ме намираш за идеална?
- Да, разбира се! Ти
си много повече от идеална!
- Колко повече!
- Е, поне 20 кила.

Оправям се за моминско парти, прическа, грим, дрешки...
Питам мъжа ми: Е,
как изглеждам?
- Изглеждаш така, че
сега ще си останеш вкъщи...

- Кире, как е семейният живот?
- Ааа, супер е! Жената се отнася с мен като с Бог!
- Как бе!
- Ами сеща се за мене само за да измоли
нещо...

- Залепих на хладилника постер с гола
стройна девойка, за да
я гледам и да следя колко и какво хапвам. За
мотивация... Резултатът
след седмица: Аз - минус два килограма, мъжът ми - плюс пет.

Жена се мъчи да дресира мъничко кученце:
- Скъпа, съмнявам се,
че ще ти се получи!
- Главното е търпението, то и с теб в началото бе трудно...

Между приятели:
- Защо си толкова тъжен?
- Тази мръсница ме


Ако жена ти засече, че се заглеждаш по
младо гадже, спокойно
се обърни и кажи:
"Радвам се, че не носиш такива скапани поли!"

Жена каже ли ти, че
идва след пет-десет минути, бъди сигурен, че
няма тире...

Най-лесно е да планираш летния отпуск:
началникът ти казва кога, а жена ти - къде.

Закон на спалнята:
"Във всяка семейна
двойка първи заспива
този, който хърка посилно."

- Скъпа, прибрах детето от детската градина!
- Чудно! И как ще го
кръстим? Защото
нашето вече е във
втори клас.

- Не ми дръж
такъв тон, не си
ми началник!
- Е как да не съм,
даже съм ти директор!
- Оу, шефе, извинете, задрямал
съм... а гласът ви
е същият като на
тъщата!

В панелен блок
в "Славейков" малко детенце си играе на пода, хваща
нещо и го поднася
към устата си.
- Пусни веднага този
боклук!!! - извикала майка му.
Прозорецът обаче
бил отворен, а жената
извикала толкова силно, че навън петима
мъже хвърлили цигарите си, две момичета пус-

заряза, как да не съм...
- Горе главата, ще си
намериш друга жена!
- Не бе човек, любовницата ме заряза
и сега останах сам с
жена ми!

нали ръцете на гаджетата си, а трима шофьори
на „Форд” вдигнали ръце от воланите...

- Мамо, какво е чувството да имаш най-до-
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брата дъщеря на света?
- Не знам, миличка,
трябва да питаш баба
си...

- Жена ми днес има
рожден ден, пък не знам
какво да й подаря...
- Що не вземеш да се
прибереш трезвен тази
вечер?
- Мислиш ли, че ще се
зарадва? Ама пък като
се замисля, то тази година не й е кръгла годишнина...

Съдията към подсъдимия:
- Вие нямате право да
биете жена си.
- А кой има това право?

- Скъпа, ти написа ли
вече писмо до Дядо Коледа?
- Не, разбира се. Аз
съм жена и си имам

принципи - никога не
пиша първа. Като се напия, ще му звънна...

- Тате, защо сутрин
жените си пръскат някакъв спрей по косата?
- Защото така тровят
бръмбарите в главата
си, сине.

Пилотът на самолета:
- Ало, въздушен контрол, спешно ми трябва
писта за аварийно кацане!
- Не може, всички писти са заети.
- Минке, ти ли си ма?
Наистина трябва да кацнем аварийно, не се
шегувам!
- Не може бе, всички
писти са заети... Аз нали
ти казах, че ще ми паднеш някой ден?

Семейна идилия:
- Ти ли ма? Знаеш ли
колко жени умират за
мене?
- Ами Бог да ги прости!

Звъни телефон. Вдига съпругът:
- Ало, рогатия, викни
жена си.
Мъжът трясва телефона и вдига грандиозен скандал на жена си,
а тя се измъква с оправданието, че е станала грешка. На другия ден
се повтаря същата ситу-

Смях от сърце

ация с телефона:
- Ало, рогатия, ама ти
си бил и голяма клюкарка.

Мъжът и жената лежат на дивана, по телевизията върви Animal
planet. В един момент
показват сайгак. Мъжът
казва:
- Скъпа, виж каква
противна муцуна има
това животно!
- Но пък виж какви рога има само! - отговаря
жената.
- Скъпа, ако ми се появят такива рога, и ти ще
имаш такава муцуна!

Жена се умилква на
мъжа си:
- Скъпи... скъпи, аз
дойдох при теб от приказка!
- От каква?
- От добра.
- Изгониха ли те?!


Един бълнува в съня си:
- Помощ, помощ!
- Какво си се развикал, кошмар ли имаше?
- Мамка му, сънувах,
че се женя и отново за
тебе...

Семейство вегетарианци се събират да ядат:
- Деца, хайде идвайте,
че вечерята ще увехне!

Овчар направил голяма сватба. След дни
обаче трябвало да замине за кошарата си на-

дойде при него. Тя се съгласила. След една седмица той гръмнал. Никой. Втори път. Никой.
Трети път. Никой. Накрая слязъл в селото, но
къщата празна! Попитал
комшията:
- Пешо, да си виждал
моята скоро?
- Страшна работа
комшу, откакто започна ловният сезон, като
ракета е!

Гугъл е за слабаците! Истинският мъж пита жена си.

- Скъпа, защо панталоните ми са изгладени
само до коленете?
- А аз колко пъти ти
казвах да удължиш кабела на ютията!!!

Чета въпроса "Колко лайка трябва да съберем?" И се чудя... Нали лайка се събира през
лятото, а не през зимата. И да намерим някъде, няма къде да я предадем, защото пунктовете
за изкупуване на лайка
не работят. За една бабка питам, защото няма
компютър.

Една баба е на преглед.
Докторът:
- Бабо, минете зад паравана, съблечете се и
легнете на кушетката.
Като сте готова, ме по-

сред гората. Със съжаление съобщил на невестата лошата новина,
но й предложил, когато
гръмне с пушката, тя да

викайте.
След няколко минути
иззад паравана:
- Идвай бре, палавник!
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Двама служители на
ЧЕЗ стоят на една стълба, отдолу минава бабичка и единият подвиква:
- Бабо, би ли ми подала онзи кабел отдолу?
Бабата хваща кабела и му го подава. Служителят се обръща към
колегата и казва:
- Ето, видя ли, че не
е фазата.

Баба и внучка на летището.
- Бабо, чакай ме тука,
аз ще отида да се чекна.
Бабата:
- Ти баба само тука
дето не си се чекнала.

Баба Гинче, като видя, че няма опашка в
пощата, отиде да вдига скандали в поликлиниката...

Мoмченце и дядо му
събирали листа в градината. Момченцето
видяло червей, който
се опитвал да влезе в
дупката си.
- Дядо, басирам се,
че мога да пъхна този
червей в дупката!
- Залагам 5 лева, че
няма да успееш! Прекалено много се гърчи.
Момченцето влязло
в къщата, взело флакон
лак за коса и напръскало червея, докато станал прав и твърд. После го пъхнало в дупката. Дядото му дал 5 лева
и усмихнат влязъл вътре. След около половин час излязъл и дал
на момчето още 5 лева.
- Но дядо, ти вече ми
даде 5 лева!
- Нищо, тези са от баба ти...

Днес съм тъжен, кат`
баба на веган.

На 1 юни:
- Спрете да крадете празника на децата
със снимките си отпреди 30 години, дъртаци.
- Дъртак, дъртак, ама
дава стотак!!!
- Кажи, младеж, кога
ще ги дадеш?
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П
Ðåêîðä
Правителството ни
рекорди гони
по дължина на
построени магистрали –
под масата рекордни суми
в милиони
властимащите
са си раздали.

Êóðàæ

Някой с чука по тебе
казваш, че трака
в този свят
тъй свирепо разкрачен.
Не бой се, няма как
да ти счупи гръбнака,
ти си роден
безгръбначен.
Йонко БоНов

Хумор
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реди време много му се подиграваха на професор Юлиан Вучков,
че бил казал „Слушам
и не вярвам на очите
си“. Не мога да разбера какво ненормално
има в тази фраза. Всичко в крайна сметка е
въпрос на нагласа, въпрос на доверие и въпрос на настройка на
сетивата. На мен, например, много често,
ежедневно, да не кажа
ежечасно ми се случва
да слушам и да не вярвам на очите си. Защото вярвам на тези, които слушам.
Казва ми, да речем,
премиерът, че в България заводите са завод
до завода. Слушам. А
като тръгна из милата
ни родина и видя изтърбушените халета
на някогашните заводи, изобщо не вярвам
на очите си. Ама хич!
Или ми кажат… Сега не мога да се сетя
кой, но разни хора много пъти са ми казвали,
че жизненото равнище
на българина се пови-
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Очите лъ
жа
т!

шава, че доходите растат, инфлацията спада и
т. н. Слушам. После си
пребъркам джобовете,
отварям хладилника и
не вярвам на очите си.

Не може и джо- б о в е те, и хладилникът да са
празни, при положение
че доходите растат и това – жизненото такова,
се вдига. Или пенсионе-

рите… Ония, дето ровят по кофите за боклук… Е, не, такова нещо няма! Нищо че ги
виждам! Виждам ги,
но не вярвам на очите
си! Очите лъжат! Нали
жизненото, доходите
и така нататък… Какви са тия кофи, какви
са тия глупости?! Не
вярвам и толкоз! Казват ми, че младите образовани българи ще
зарежат тая пуста чужбина и ще се върнат тука. Вярвам! Слушам и
вярвам! А когато отида на аерогарата и ги
видя младите образовани българи, струпани в залата за заминаващите, а не в залата за
пристигащите, изобщо
не вярвам на очите си.
За здравеопазването, за образованието,
за селското стопанство, за борбата с престъпността и за какво ли
друго не – слушам, слушам, слушам и на очите
си не вярвам! Не вярвайте и вие! Това е моят съвет. Очите лъжат!
Димитър БЕжаНски

ÊÀÊ ÄÀ ÄÐÀÇÍÈÌ ÌÚÆÀ ÑÈ
Обвинявай го за всеки твой
неуспех.
Замълчи и се нацупи. Когато те попита "Какво не е в ред?",
казвай, че щом сам не се сеща,
ти няма да му кажеш. После си
тръгни.
Опитвай се да го промениш.
Опитвай се да го моделираш. Непрекъснато давай примери какъв искаш да бъде.
Карай го постоянно да танцува с теб на дансинга.

Когато се издъни в нещо,
никога не го оставяй да го забрави. Постоянно му го напомняй.
Води го по магазини през
ден и го карай да те чака с часове, докато пробваш различни
дрехи и обувки и си говориш с
продавачките.
Замълчи ли за момент,
веднага попитай "За какво мислиш?" и искай подробно да ти
разкаже.

 Непрекъснато подслушвай
телефонните му разговори, проверявай дрехите му за компрометиращи следи.
Подлагай на анализ всяка негова дума и всяко действие. Искай да обясни изчерпателно защо е казал или направил нещо.

НАУЧНО ДОКАЗАНО!
ЕКСПЕРИМЕНТ

Наистина най-добрият приятел на човека е кучето. Не вярвате?
Опитайте следния експеримент:
Заключете в багажника на автомобила кучето и
съпругата си. След един час отворете багажника.
Кой си мислите, че ще се зарадва повече?

както е известно, 1 калория е количеството топлинна
енергия, необходима за
повишаване
на температурата на 1
грам вода с
една степен
нагоре по
Целзий. сле-

дователно,
ако изпиете литър
студена бира, вашият
организъм
ще изгори за
затоплянето й до телесната температура следната
енергия:
1000 грама Х (37с
- 4с) = 1000 Х 33 = 33
000 калории.
ако вземем предвид, че енергийната стойност на бирата е приблизително
10 000 калории, получаваме 23 000 калории чисто отслабване, което се равнява на 30 минути джогинг.
извод: Пийте бира
и не се занимавайте
с глупости!!!

Ëàôîðèçìè
Опитах се да правя смях – наядох се с пердах.
Реших да стана зъл скъперник – вдигнаха ми
мерник.
Показах се задръстен – отрязаха ми пръста.
Представих се за добродушко – обраха ме
до шушка.
Престорих се на благ и мазен – веднага бях
прегазен.
И лош да си, и да си свят - угода няма в
този свят!
Младен котиН
страницата подготви иван васЕв

