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Хлябът
върви към
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на стр. 3

Новите правила за ТЕЛК

Год. XXVIII (1311)
15.VIII. - 21.VIII.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

От 100 000 до 200 000 души ще отпаднат от сегашната система на ТЕЛК, след като
вече са в сила новите правила за издаване на решенията
за инвалидност.

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

ХАРАКТЕР Незабравимият

- ти твърдеше, че появи ли се чума, всичко
трябва да се тури под
ножа, защото такава
е европейската директива – подкачам Спиро
Прогресов.
- ами това е правилно! Че иначе, като пламне целият континент,
жална ни майка! – отвръща той, без да усети накъде бия.
- Да, ама онова семейство - в посетеното от
президента Болярово,
дето се опъна на властите и не пусна убийците в кошарата, спаси стадото. излиза, че
чумата май е в главите на некадърни чиновници. Съществуваше ли
и едно болно животно
при фермера Христо
Христов, до 7 дни щяха да измрат всичките
200 овце! – опонирам аз.
- Стават и грешки
– примирява се комшията. – По-добре е да се
действа твърдо, че заради 3-4 хиляди животни да не идат по дяволите милион и триста.
- още по-нормално щеше да е да се изпълнят задължителните мерки - ваксинации, имунизации, да
има нормални лаборатории за изследване на вирусите, вместо да се избиват здрави овце. Земеделското
министерство се изложи яката, но с помощта на Бойко и четирима уволнени заметоха скандала под чергата. Странджанлиите
от Болярово доказаха
опашатата лъжа. Показаха характер. ако и
други бяха постъпили
като тях, сега нямаше
да тегне забрана върху
продукцията на целия
регион. какво да правят хората млякото,
сиренето, кашкавала и
месото от оцелелите
стада? Подмазвачи на
Брюксел съсипаха поминъка на десетки бедни
труженици! – излях мъката си аз.
- Пак го обърна на политика – махна с ръка
съседът и явно останал
без аргументи, побърза
да се прибере.

Белчо ЧЕрНЕв

Емил Димитров е роден през 1940 г. в Плевен
в семейство на артисти
илюзионисти – негов баща е Димитър Димитров
Димитров, известен като Факира Мити. Младият Емил се увлича по класическа музика и рисуване, дори е приет да следва актьорско майсторство
във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1960 г. Но в същата година дебютира като певец в концерт с водещ Коста Цонев и изпълнява своята авторска песен „Арлекино“, акомпанирайки си на акордеон.

на стр. 22

раЗмиСЛи на ГЛаВния реДактор

Декларациите

на стр. 3

Всеки ден се
самоубиват по
двама българи

на стр. 2

средно двама българи на ден отнемат живота си, а броят на самоубийците в страната е
бил 682 души, показват данни на Евростат за
2015 г. от тях 523 са мъже и 159 жени. Деветима българи на 100 000 души са отнели живота си през 2015 г. при среден показател 11
на 100 000 за Ес.
на стр. 3

на стр. 3

„Ðàêëàòà íà áàáà” ðàçêàçâà

Още като се прие законът висши сановници, добрали се до държавната софра люде, да декларират ежегодно доходи, реакцията ни бе неудържим
смях. Първият, който отказа да оповести имотното си състояние, бе тогавашният министър Жотев.
Не си спомняме да е бил санкциониран. Комисията
за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество публикува данните. За последния период 148 обществени лица
не са предоставили такива, пропускайки срока. И
какво от това? Ами май нищо!
на стр. 4

Живот като измислица

Лола Монтес е имала толкова колоритен живот, че историята й звучи
като измислица. И въпреки че в биографиите й е пълно с лъжи, има достатъчно факти, с които ирландската
танцьорка и куртизанка да бъде за-

помнена. Тя е родена на 17 февруари 1821 г. с името Елизабет Росанна
Гилбърт в Слайго, Ирландия (макар
в съзнателния си живот да посочва
друг ирландски град – Лимерик, като свой роден).
на стр. 6

Празничните събития, посветени на „Европейски ден за солидарност и приемственост между поколенията” в община Сливо
поле – Русенско, продължават. на стр. 30

Ãîëÿìà
Áîãîðîäèöà
Äопълнителното
За вас, бъдещи пенсионери

осиãóряване
реГЛамент

на стр. 2

15 август

Успение Богородично,
или Голяма Богородица, е един
от найголемите християнски
празници.

на стр. 11

на стр. 5
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Пенсиите
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Право
на
нормален
живот
Лишаване от наследство

отГоВаря аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка коЛеГия

С. иванов от София
ни пише изпълнено с тревога и мъка писмо, в което пита: "От 2000 г.
синът ми многократно
посяга да ме бие и ме заплашва с убийство. Изнася от къщи и залага
ценни предмети. Непрекъснато ме обижда, наричайки ме "педераст",
"вампир", "тъпанар" и
др. Води в дома ми биячи
за сплашване. Всеки ден
е пиян и агресивен. Майка му е на негова страна. Моля да ми отговорите имам ли право съгласно законите в страната да го лиша от наследство и какъв е способът за това?"
Ще започна с отговора
на въпроса „Имам ли право
съгласно законите на страната да го лиша от наследство и какъв е способът за
това?”.
Да, г-н Иванов, вие може
да го лишите от наследство,
като приживе, докато сте
жив, се разпоредите с имуществото, което притежавате към момента. До смъртта си вие сте собственик
на имотите, наследени от
родителите ви, и на всич-

ко, придобито през преди и след брака. Това означава, че тези имоти може да ги продадете, да ги
завещаете, да ги дарите - с
една дума, може да правите с тях каквото си искате.
Например, ако продадете
имотите си, докато сте жив,
очевидно след смъртта ви
от вашето наследство няма
да има нищо. С една дума,
тормозещият ви

син няма да получи
нищо. С този правен способ ще го лишите от наследство. Друг способ,
който споменах, е дарението. Дарявате с имотите си
друго лице и така на практика то става ваш наследник по дарение. Почти същия ефект ще получите, ка-

то направите завещание на
друг човек. Така вие приживе ще се разпоредите с
имотите си и след смъртта
ви вашият син няма да има
какво да наследи, тоест ще
го лишите от наследство.
Често в случай като вашия
възрастни хора се разпореждат с имотите си, като
сключват договор за издръжка и гледане. С този
правен способ,
от

една страна, възрастният
осигурява старините си и
получава грижи и внимание от този, на когото е
прехвърлил имота. Във вашия случай, освен че ще се
постигне ефектът лишаване от наследство, ще осигурите и старините си. Вие
пишете: „Майка му е на не-

гова страна.” Това означава, че за имотите, които са
придобити по време на
брака, вие не бихте могли изцяло да се разпоредите. Това е така, защото
законът казва, че имотите, попадащи в семейната имуществена общност,
са собственост на двамата
съпрузи. От това правило
произтича, че вие притежавате ½ идеална част от
тези имоти - кола, апартамент, вила и т.н., тоест бихте могли да се разпоредите само с вашата ½ идеална част от тях.
Моят съвет е: каквото
и да предприемете, трябва добре да го обмислите, защото това са сериозни сделки, последиците от
които може да ви костват
материални загуби и да ви
създадат големи трудности от семеен и личен характер до края на живота! Найдобре е, преди да пристъпите към тези действия, да
потърсите адвокатска помощ, за да намерите найточния път до желанието
ви да лишите от наследство сина си.

Народът Хунза е от дълголетници
Членовете на общността Хунза имат средна продължителност на живота 100-120 години.
А отделни индивиди достигали
до 160-годишна възраст. Те били
напълно здрави и пълноценни, а
не немощни старци.
Нещо много интересно се случва през 1992 г. на летището Хийтроу в Лондон. Пасажерът Саид
Абдул Мобуда представя паспорта си на емиграционните служби
за проверка. Изумените служители не могли да повярват на очите
си. Годината на раждане на Мобуда била 1835. Това означавало,
че пакистанецът е на 160 години. Той произхождал от племето
Хунза, прочути с дълголетието си.
Хунзите са жив пример, че дълголетието се дължи на определен
начин на живот.
Тези издръжливи хора се къпят в ледена вода дори когато

градусите са под нулата. За
храна използват само това,
което сами са си произвели.
Наблягат на плодове, зеленчуци, бобови и зърнени култури, изсушени кайсии. Хранят се и с овче мляко, сирене и яйца.
На една конференция
през 1977 г по проблемите
на рака експерти съобщават, че пълно отсъствие на
ракови болести и се наблюдава само при Хунза.
Хунзите са вегетарианци.
Те се хранят само на закуска
и обяд. Хляб почти не консумират за сметка на ябълките
и кайсиите, на които ядат и
костилките.
През определен период на
годината те не хапват нищо, пият сок от сушени кайсии. Освен
здравословното си хранене хун-

зите се придвижват пеша по 1520 км дневно.
Лекарите са категорични, че
храненето им е главната причина да не боледуват и да са дълголетници.

Във връзка със статията на Виктор Иванов
"Предизвестена мизерия” искам да изкажа
голямо несъгласие с автора във връзка с пенсиите на безделниците
с държавно осигуряване, рано пенсионирани
– млади, здрави и корави, получаващи незаслужено високи пенсии с право да работят
на местата за млади. Те
ограбват труда на хората с малките пенсии и
получават над 10 пъти
по-големи пенсии, макар че не са работили

10 пъти повече от другите пенсионери! Господинът ратува за още
по-голяма разлика, което отваря ножицата на
неравенството и увеличава мизерията на над
80 % от народа ни! За
да се промени това положение, първо трябва
да се сложи таван на високите заплати и големите печалби, понеже в
България всички имат
право на нормален живот и справедливо заплащане за положения
труд!
Деян Милков

Èçïëàùàíå íà áîëíè÷íè è ìàé÷èíñòâî

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за
социално осигуряване и Наредбата за паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) по отношение на отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. От 1 юли 2018
г. правото на отпуск и обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е за период от 365 дни от деня на предаване на детето за
осиновяване, но не по-късно от навършване на
5-годишната му възраст. Осиновителите на деца
до 5-годишна възраст, които не ползват отпуска
или прекъснат неговото ползване, ще получават
50 на сто от полагащото се обезщетение след изтичане на 90 дни от деня на предаване на детето
за осиновяване до изтичане на 365 дни или навършване на 5-годишна възраст.
Утвърдени са нови образци на документите за
изплащане на паричните обезщетения, приложения към НПОПДОО. На интернет страницата на
НОИ в рубриката „За потребителя“, подрубрики
„Формуляри“, „Формуляри за временна неработоспособност и майчинство“ ще се публикуват утвърдените нови образци на заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
След 18 юли 2018 г. се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО.
Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните
данни по новите образци са публикувани в рубриката „Е-услуги“, подрубрики „За разработчици на
софтуер“, „Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.
Няма промяна в реда и начина на изчисляване
и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, както и в срока за подаване на документите.

Допълнителното осигуряване

1. Право на допълнителна пожизнена
пенсия за старост
 Осигурените лица в универсален пенсионен фонд (УПФ)
придобиват право на

допълнителна пожизнена пенсия за старост, когато навършат
възрастта по чл. 68,
ал.1 от КСО;
 По желание на
осигуреното лице пен-

сията може да
се получава една година преди възрастта
по чл. 68, ал.1,
ако индивидуалната му партида позволява
да се отпусне
пенсия, не помалка от минималния размер
на пенсията за
осигурителен
стаж и възраст
по чл. 68, ал. 1;
 Първите осигурени лица в УПФ ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
в 2021 г. за жените и в

2024 г. за мъжете.
2. гарантиран размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост
 Гарантираният размер на допълнителната пожизнена
пенсия за старост не
може да бъде по-малък от този, изчислен
на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите осигурителни вноски за съответното осигурено лице;
 При желание на
осигуреното лице пенсионноосигурителните
дружества са задълже-

ни да предложат гарантиране на размера на първата допълнителната пожизнена
пенсия за старост, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида.
Пожизнена пенсия 2
 Допълнителната
пожизнена пенсия за
старост представлява
месечно плащане на
предвидена в пенсионния договор сума,
дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт,
чийто размер не може да бъде по-малък

от 20% от минималния
размер на пенсията за
осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал.
1 към датата на определянето му;
 Допълнителната
пожизнена пенсия за
старост може да бъде
с права на наследници
или без такива права;
 Допълнителната пожизнена пенсия за старост може
да включва разсрочено изплащане на част
от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
Следва
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проблеми

Хлябът върви към поскъпване кРАТКИ
В края на септември може да се очаква поскъпване на хляба - със 7-8 стотинки.
Това прогнозираха производители и експерти. На някои места в страната вече има
увеличение от 5 ст. и килограм хляб е 1-1,10
лв. Това означава, че наесен цената му ще
стигне 1,20 лв. Причината е в поскъпналото зърно, чиито котировки са се вдигнали
не са само у нас, но и в цяла Европа и САЩ.
Фактори са и по-скъпият природен газ, както и лекото увеличение на цената на тока.
"Към днешна дата хлебното зърно у нас се
търгува за 350-360 лв. за тон, а това, което се
смята за по-малокачествено или за фуражно, премина 300 лв. за тон. На същата дата
миналата година двете категории пшеница
струваха съответно 320 и 280-290 лв. за тон",
казва председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите в България Радослав
Христов. Разликата е 12%. Според Христов
тя няма да се промени особено, защото то-

ва са глобални тенденции, породени от лошите климатични условия това лято. В същото време възможностите на българските зърнопроизводители да въздействат върху цените, като пуснат
на пазара запасите от
предходните години,
не са особено големи,
смята Христов. "Каквито и големи хамбари
да имаш, те ще са за
не повече от 100 хил. тона пшеница, а годишното производство у нас е към 6 млн.
тона. При това големи складове имат малцина от общо 60-те хиляди зърнопроизводители", обясни той. Според Николай Вълканов - анализатор от неправителствената

ВЕСТИ
Обезщетение

организация “Интелиагро”, към 60% от
себестойността на хляба се образува от
основната суровина. Това означава, че
за един килограм поскъпването в сравнение с миналата година ще е от порядъка на 7-8 ст.

Всеки ден се самоубиват Новите правила за ТЕЛК
по двама българи

От стр. 1
Броят на тези случаи
намалява през годините, като за сравнение
през 2014 г. самоубийствата у нас са били 714,
а техният пик е бил през
2011 и 2012 г., когато са
се самоубили съответно 800 и 811 българи,
показват данни на Националния център за
обществено здраве и
анализи (НЦОЗА). Годишно около 3000 българи посягат на живота
си, като съотношението на неуспешните опити към успешните е
приблизително 4:1, сочи статистиката. Близо
половината от опитите

за самоубийство, както
и реализираните опити
са заради конфликти в
семейството.
Втора водеща причина за това българите да посягат на живота си са тежките психични разстройства - около 12 на сто от самоубийствата. Следват неуспешна любов - 8 на
сто от случаите; тежко
физическо страдание 7 на сто; тежки финансови затруднения - 5
на сто. Заради загуба
на работата си са посегнали на живота си
по-малко от 2%.
В Европейския съюз
самоубийствата са над

56 000, което е около
1% от всички смъртни случаи в Евросъюза
- над 5 милиона. Наймного случаи на глава
от населението са регистрирани в Латвия - 30
случая на 100 000 жители. Следват Словения 21 случая, Литва и Унгария - по 19 случая на
100 хиляди, и др. Найнисък дял регистрирани самоубийства на глава от населението е регистриран в Кипър - 4
на 100 хиляди, Гърция
- 5 на 100 хиляди, и Италия - 6 на 100 хиляди.
В Европейския съюз
се самоубиват повече
мъжете - почти 8 от 10
самоубийства се отнасят до мъжете и едва
20 на сто - до жените.
Друга характеристика
на самоубийците в ЕС
е фактът, че около 30
процента от тях са на
възраст между 45 и 60
години, или всеки трети
самоубиец в ЕС потенциално е бил в разцвета
на живота си и в трудоспособна възраст, отчита Евростат.

От стр. 1
Около половин милион българи получават основна инвалидна пенсия и още около 400 хиляди
втора инвалидна пенсия, в повечето случаи социална, като разходите за тях годишно са около 1,7
милиарда лева.
С обнародваните в „Държавен вестник“ промени
в Наредбата за медицинска експертиза решения ще
се издават по нова скала, при която всяка диагноза
ще дава точно определен процент. Целта е да бъде ограничен лекарският субективизъм. Освен това решенията ще се дават от ротационни комисии,
не от постоянни.
Процентът инвалидност, ако човекът има няколко
заболявания, ще се сумира само ако водещото е тежко - над 80%, а второто и третото да дават над 51%.
При инфаркт на миокарда остават досегашните 80%. Завишени са процентите при някои злокачествени заболявания, като при карцином на щитовидната жлеза например се дават с 20% отгоре
след петата година.
За хора с инсулинозависим захарен диабет са
предвидени между 60% и 80% намалена работоспобност - в зависимост от броя на усложненията.
При злокачествените заболявания както и досега
ще се дават между 70% и 100% намалена работоспособност и след петата година без рецидив – 50%.
При стенокардия вместо от 30 до 50%, се заковава на 40%, когато сърцето не може да поема достатъчно количество кръв, и 50%, ако не изпомпва. При
сърдечна недостатъчност вместо от 0 до 10%, както
беше, процентът се фиксира на 10 на сто.
Националната експертна лекарска комисия има
право да вика на повторен преглед инвалиди, в чиито телкове се е усъмнила. При разглеждане на жалби НЕЛК ще работи по документи, но ако има съмнения, ще вика за прегледи.

Само 9 ферми с легални
продукти на сергиите

Само девет ферми в
страната могат да предлагат произведени от
тях месни продукти директно на сергиите на
фермерските пазари,
това сочат данни на регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Най-много – 6, в регистъра по Наредба 26
от 2010 г. от производителите са отглеждащите
птици, които те могат да
продават прясно заклани в своите стопанства
или охладени на фермерските пазари в областта, където е фермата, или в съседните об-

ласти.
Два от вписаните в регистъра производители предлагат месо от
едър дивеч, като един от тях
е държавното
ловно стопанство в бившата резиденция
„Воден“ на Тодор Живков в
разградското село Острово. Само една ферма - намиращата се в русенското село Бръшлен,
вписана в регистъра,
предлага свинско месо. Трима производи-

тели пък са регистрирани и могат да продават
месо и продукти от отглежданите от тях охлюви. Много повече – 110,
са стопаните със собствени мандри, имащи

право да
доставят
млечни
продукти.
2444 пък
са фермерите,
можещи
легално
да продават първ и ч н и
продукти
(мляко,
мед, яйца, месо от птици и зайци, заклани във
фермата) по т. нар. къса
верига директно на фермерските пазари в своята или в някоя от съседните области.

Заради това изискване най-облагодетелствани са стопаните, чиито ферми се намират в Софийска или
съседните области или
в районите на другите
големи градове. В тази
връзка председателят
на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон
Караколев заяви, че сега по време на активния летен сезон по морето има голямо търсене на продукти от овче,
козе и биволско мляко.
По думите му обаче производителите
им са основно във вътрешността на страната и нямат възможност
да правят преки продажби по Черноморието.

1 милион лева дава държавата за обезщетения за умъртвените 4000 дребни преживни
животни заради чумата по овцете и козите. Министерството ще наеме компания, която
да измие оборите и да ги дезинфикцира

И наливната бира
с бандерол

Покрай бездимните цигари изгоря и наливната бира. Кеновете над 5 литра вече ще са с бандерол, което
означава, че пивото ще поскъпне, реши мнозинството
в парламента.

Глоба за шофьори

До 300 лв. глоба ще плащат шофьорите, които позволяват да им мият стъклата
на светофар в София, предвиждат промени в наредбата за обществения ред.

Турция строи жп линия

Турция подготвя изграждането на високоскоростна жп линия от Истанбел до границата с България. Новият железен път ще
бъде дълъг 230 км.

Достъп до горивата

Колко бензин може да
се купи със средната работна заплата в европейските страни - такава класация е изготвена от РИА
"Новости". В нея България
е на предпоследното, 32ро място, зад нас е само
Украйна.

б и с е ри

Но Борисов не е узурпатор на власт, интелигенцията и народът му я връчиха. Няма виновни, има некадърни. Което е още по-лошо.
Д-р Николай Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Кой стои зад атентата
срещу Мадуро
На 4 август по време на предаван по телевизията военен парад с участието на над 17 000
военни в центъра на столицата Каракас по повод 81-ата годишнина на Боливарската национална гвардия бе извършено покушение срещу държавния глава Николас Мадуро. Организаторите на атентата използват два дрона,
всеки от тях с по 1 кг взрив, способен да нанесе поражение в радиус от 50 метра. Идеята
на атентаторите е била единият дрон да кацне
върху навеса над трибуната и там да избухне,
а другият да се насочи директно към официалните лица и да се взриви сред тях.
Президентът по чудо остава невредим, но седем генерали са ранени, трима от които тежко. Почти веднага след атентата отговорност
пое мистериозна бунтовническа групировка,
наречена Национално движение „Войници по
тениски”. Заявлението им след нападението бе:
”Операцията целеше два дрона с експлозиви
да долетят до президентската сцена. Снайперисти от почетната гвардия свалиха дроновете, преди да стигнат целта. Показахме, че са
уязвими. Не стана днес, но е въпрос на време.”
Осуетеният атентат срещу президента на Венецуела стана безспорна новинарска бомба,
гръмнала из всички световни медии. И целият
свят стана свидетел на брутален и предизвикателен терористичен акт срещу законно избрания президент на Венецуела, срещу нейната държавност и срещу нейния народ.
Дали наистина зад атентата стои групата
„Войници по тениски”.
Не е тайна, че най-големи апетити към тази
латиноамериканска страна – четвърта по добив на петрол в света, имат САЩ.
В изявлението си след атентата Мадуро под-
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Да не говорим, че хич
не е за вярване Б. Борисов
да е сред бедните големци.
По-зле от него е само президентът Радев. Но той не
е бил в частния бизнес, не
е охранявал царя или Тодор Живков, дори не е съжителствал повече от 15 лета с Цветелина Бориславова, придобила СиБанк, получила комисиони от продажбата на БТК – около 300
млн. наведнъж, собственик
на зимни курорти и все по
времето на Бойковото господство. Премиерът е посочил, че от заплати, обезщетения на неизползвани отпуски и спестявания разполага с 53 260 лв. Нека се пукат по шефовете завистниците, дето разпространяваха фалшиви новини за празненство относно първия му
милиард, за митична къща в
Испания с красива манекенка в нея и 6-годишна дъщеричка, за остров в Гърция,
за фирма в Кипър и какво
ли още не! Мръсници, клеветници, истината е такава,
каквато е написал и подписал самият премиер. Няма
нито долари, нито евро, нито депозити у нас и в чужбина. Онези, които не вярват и изтъкват, че след като предизборно е обещал
да даде, ако гласуваме за
него, по 50 лв. на преминалите 70-годишна възраст
и по 45% от месечния доход на вдовиците, наследили своя съпруг/а, че ще ни
вкара в Шенген, ще построи
АЕЦ „Белене”, ще сътвори
европейско здравеопазване, ще вкара зад решетките
ограбилите България приватизатори и до ден днешен
не е изпълнил нищо, може
да се допусне

ОБОСНОВАНО
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

черта, че трябва да се стигне не само до преките извършители, но и до онези, които са изпратили „наемните убийци”, до вдъхновителите и организаторите на покушението. Като
такива той обвини венецуелската крайна десница и нейни разклонения, установили се в
Маями, както и олигархията в съседна Колумбия, включително и лично колумбийския президент Хуан Мануел Сантос, който на 7 август
предаде властта на новоизбрания си приемник
Иван Дуке. Като конкретен аргумент за подозренията си към президента Сантос венецуелският държавен глава цитира интервю, дадено
от колумбийския лидер пред АФП на 30 юли –
само 5 дни преди атентата. В него Сантос заявява, че „на Мадуро му остават броени дни”,
че той скоро ще падне и че това ще е добре и
за Венецуела, и за Колумбия. Мадуро възприема това като уличаващо Сантос свидетелство
за неговата съпричастност към покушението.
А от Маями пък дойде едно „комюнике”, директно апелиращо към държавен преврат във
Венецуела.
Мадуро благодари на международната общност, заклеймила атентата, и заяви, че Венецуела ще продължи да върви по пътя на демокрацията, независимостта и социализма.
Сред осъдилите терористичния акт държави са Русия, Сирия, Иран, Куба, Боливия, Никарагуа, Салвадор. Много леви партии и социални движения от различни страни изпратиха
послания на солидарност с президента и народа на Венецуела. Официалните институции
на България засега мълчат.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Български

че е „позабравил” да отбележи лични финанси и
недвижими собствености
в декларацията. Толкова
много работи дори през горещините, решава проблемите на инвалидите, синоптиците, страда за гладуващия Николай Колев Босия,
на когото му е останал само
един зъб в устата, съчувства на пощенските служителки от синдиката „Защита”,
на пострадалите от взрива
в Торино наши ученици и
т.н. Да не изреждаме, че може да възникне спонтанно
предложение да бъде открита банкова сметка, в която всеки пенсионер, прескочил прага за физическо
оцеляване след увеличението с 1,9 на сто, да внася по 1
левче. Хич да не е, ще събираме около милион за месец. Даваме ги на Бойко Борисов и така той почти ще се
изравни с депутата от ДПС
Делян Пеевски. Тъй де, срамота е министър-председателят ни да не е в списъка
на 826-те родни милионери! Нали е представител на
десните, на неолибералите,
бранител на интересите на
богатите – длъжен е да бъде равен с тях…
На президента Радев
обаче вярваме. Заявил е за

2017 г. 14 600 лв. на влог,
5000 лв. налични и 18 301
лв. в пенсионен фонд. Генералите у нас дори да са асове летци разчитат само на
заплатата. Държавният глава поставя честта на пагона
и всеотдайната служба на
народа, гласувал пряко за
него, над всичко. Поне 65%
от електората мислят по този начин. А така не се трупат пачки. Опитите да бъде
очернен с корупционни намерения от притежателя на
6 апартамента Цветан Цветанов, купени със спестяванията на тъста и тъщата си
пенсионери, бе следствие
от безсилна злоба за загубата на изборите, за които
отговаряше, и провала на
председателката на Народното събрание Цецка Цачева. За гербаджиите подобни чувства са присъщи.
Вицетата, лидери на националистически партии,
хич не са за жалене. Валери
Симеонов разполага с 272
565 лв. Това е без хотела, от
който се твърди, че добре
изкарва и винаги е пълен с
командировани граничари
и други чинове за опазване на турската граница със
засекретената заради любо-

несъгласни с ощетяващите
ни несправедливи

САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

За да не расте броят на
хората, едва свързващи
двата края, е необходимо
драстично ограничаване на
огромната администрация
и финикийските знаци, изтичащи към нея – наша и
европейска. Политическата сила, успяла по несъвсем приемлив начин да се
настани на „Дондуков” 1, започва да се отблагодарява
на своите активисти. В много от командировките из
страната при срещите с читатели чуваме оплаквания,
че деца и внуци на пенсионерите са безработни, бягат
към София или чужбина, защото дори чистачка в детска градина не се назначава
без препоръка от местната
структура на ГЕРБ.
Показателен е скандалът
със задържането на Митьо
Очите. Безспорно сценарият
е бил подготвен доста преди това. Б. Борисов се изпусна поне седмица по-рано, че
случката е под контрол. Заедно с августовските напъни
на премиера за вдигане на
рейтинга, обикаляйки страната и заплашвайки, че ще

Декларациите
питството на Елена Йончева
ограда. По-откровен е македонският войвода от Русенско Красимир Каракачанов. Той е декларирал апартамент за 260 хил. лв. и 50
хилядарки от спестявания.
Размисъл буди оповестеното от опозиционни първенци. Корнелия Нинова е
с 4371 лв. на влог, а Мустафа Карадайъ няма какво да
обяви. Стигаме до

ИЗВОДА

че докато си извън властта,
възможностите за забогатяване не са кой знае какви.
Най-добре са евродепутатите. Те всичките без изключение са с многоцифрени авоари. При заплата от над 20
хил. евро (около 39 200 лв.)
и още два пъти по толкова за какви ли не „присъщи”
разходи, командировки, съветници, експерти и прочее
нищо чудно, че г-н Корумбашев си е купил апартамент в центъра на Европа.
Щом пристигнат в белгийската столица и се настанят в луксозните си квартири, стават еднакво заможни, примирени, колегиално етични. Социалистите са
готови да бранят джендър
идеологията, чужда за балканския манталитет, унгарските нрави, полския католицизъм и т.н. Народняците
пък угаждат на Макрон, който е ни риба, ни рак, внимават поредният домакин на
Евросъвета – канцлерът Себастиан Курц, да не пусне в
ход програмата срещу мигрантите, която спечели изборите.
След излизането на Англия от обединението съю
зът не е същият. Битката сега е да не я последват вишеградската четворка и още
6-7 държави, категорично
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веднага щом стана председател на партията. Не подхожда на червените, обединяващи надеждата на бедните и онеправданите за промяна, да имат в редиците си
работодател с 22 фирми и
безумно скъпа кола. Иначе
Бенчо е добър човек. Помолил го Митьо за транспортиране в южната съседка поради влошено здравословно състояние, сторил го от
човещина. Общ приятел от
ДПС - Несрин Узун, резервирал хотел. Нашенските служби внимателно изчакват кога да щракнат капана. Не са
предвидили обаче, че активното мероприятие ще се стовари като

БУМЕРАНГ

върху главите на изпълнителната власт. Защото проспериращата фирма, в която
съденият Митьо няма право да работи, тъй като там
се назначават според наредбите само служители с
чисто минало, процъфтява
под гербаджийски чадър и
пази офиси на митницата и
други държавни обекти. Управителят е бивш зам.-началник на полицията, синът му е зам.-шеф на затвора, в който Митьо излежавал присъда, а дъщерята е
юрисконсулт в МВР.
Апропо, за участието в
схемата на бившия депутат
и член на ръководството на
ДПС властите и обслужващите ги медии мълчат. Дали заради уважение към Деян Пеевски или поради други някакви причини, остава
да гадаем.
Отделяме внимание на
скандала и поради факта,
че въпросният Бенчо Бенчев, обявен за помагач на
Митьо Очите, доколкото ни
е известно, е член на ръководство на нашия основен пенсионерски съюз СП2004. Убедени сме, че с милионите и връзките, които
той има, едва ли ще пострада сериозно от Темида. Но
„не всичко е пари, приятелю!“, както се пееше в позабравена песен. Интересно, каква ли е декларацията
на въпросния зам.-председател на общинския съвет
на най-добрия град за живеене в България…
Законът за обявяването
на имущественото състояние на обществените лица
е прах в очите на слепите.
Той е неефективен. Десетки са начините рушветчии
и далавераджии на високи
постове да го заобиколят.
Преходът към демокрация
тръгна в грешна посока. Наложителна е пълна ревизия
на всичко, за да се изчистят
нещата и се стъпи на здрава
основа. Ние не бива да сме
безучастни наблюдатели на
безобразията.

„прогони мръсниците“, които дават възможност на регистрирана току-що фирма
да доставя от чужбина ваксини срещу чума, гербаджиите нанасят удар и срещу основния опонент. Били
са наясно, че „разбойникът“
на Южното Черноморие е в
добри отношения със зам.председателя на общинския
съвет на Бургас от гражданската квота на БСП Бенчо
Бенчев. Най-малкото Митьо
е официален консултант в
охранителна фирма, на която споменатият бизнесмен
е съсобственик. Корнелия
Нинова светкавично се разграничи от популярния зърнопроизводител, станал милионер за една година в началото на прехода. Причината той да се пришие към
местната неособено силна
организация на левицата е
ясна – без връзка с политиката е трудно да се богатее
безпроблемно. Няма значение къде точно ще успееш
да се внедриш. Бенчев, ако
не ни изневерява паметта, имаше собствено регистрирано движение, дори
взе 8 хил. гласа на предходни избори. Преценил е, че
покрай левицата по-лесно
ще стигне до висок пост,
ако не се стиска да помага финансово за нейни мероприятия, за които средства винаги не достигат. Нинова възропта срещу него
Внушението, че от нас, пенсионерите, нищо не зависи,
е пагубно за нацията. Точно в нашето поколение са устоите на морала, честността, почтеността. С тези мерки трябва да подхождаме при гласуванията. Да издигаме
порядъчни съграждани, способни да изпратят в историята старите муцуни, а някои от тях – и зад решетките. Просперират народите, в които старостта се възприема не за слабост, а за опит и мъдрост. Домораслите властници със сигурност не го знаят, в което се корени бедата, преследваща родината вече 30-а година…
ПетьоДАФИНКИЧЕВ
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Íåçàáðàâèìè ñïîìåíè Отново çаеäно
Стана традиция ежегодно запасните офицери и
сержанти от 130-а армейска подвижна ракетнотехническа база в Ямбол да се срещат по повод
Деня на ракетните войски и артилерия.
Тази година срещата съвпада с 55 години от
участието в първия боен пуск на това поделение
и 50 години от пуска на ракета Р 300 от територията на Република България. За тези годишнини на срещата присъства о.з. полк. Томов от столичната организация на запасните, клуб „Олимпи Панов“. В своето приветствие към колегите

си той поднесе поздравителен адрес и предаде поздравления и признателност за постигнатите високи резултати в бойните пускове, които
на сто процента бяха отлични с оценка, дадена
от специална международна комисия. В своето
слово той пожела здраве, бодрост и съхранение
на традициите на ракетните войски и артилерията на Българската армия.
На срещата беше посочено, че това поделение
през годините бе наградено с шест знамена „Първенец в съревнованието между сродните поделения“ в България. Сега тези реликви – знамена,
вероятно се пазят в Националния военноисторически музей в София.
На срещата спомени разказаха полк. о.з. Стойнов и полк. о.з. Д. Вълчев. Спомени и поздравления поднесе и председателят на комисията на
тържеството полк. о. з. Петър Борисов Русев. Очертана беше програмата за следващата среща 2019 година, с пожелание за здраве и дълголетие.
Полковник о.з. Диньо вълЧЕв, Ямбол

Вече се изнизаха немалко години, откакто честваме Деня на леката промишленост.
И тази година по традиция се събрахме на
този ден. Членовете на клуба на ветераните
почувстваха подкрепата и съдействието на
ръководството на федерация „Лека промишленост” към КНСБ.
Салонът на 15-ия етаж в сградата на КНСБ
се оказа тесен. И този път най-многобройна
бе групата от бившия завод за готово облекло „Витоша” – София. Срещата откри председателката на клуба на ветераните инж. Зоя
Червединева. В словото си тя очерта трудностите в бранша преди и сега. Поздрави
присъстващите за празника, като им пожела
здраве и спокойни дни. Изнесена бе богата
музикална програма от смесената фолклорна
група „Млади сърца” към дружеството на инвалидите в кв. „Хаджи Димитър” и читалище
„Стефан Караджа” с ръководител Генка Рашева. Техните изпълнения на прекрасните български
песни повишиха още повече настроението в залата. Поднесеният непринуден хумор допринесе за
още по-веселата обстановка в салона.
Прочете се поздравителен адрес до юбилярката Йорданка Илкова от клуба на ветераните,
колеги и приятели. Казаните топли думи на благодарност и признателност за активната ни съвместна дейност трогнаха до сълзи не само нея,

но и присъстващите на празника.
Скъп гост бе Стефка Манчева, дългогодишен
профсъюзен деятел, която и сега проявява интерес към тази дейност. След като поздрави всички,
тя пожела здраве и спокойни дни в нашето нелеко ежедневие. Накрая бе прочетено стихотворение за леката промишленост, написано от Антон
Карбов от Варна.
йорданка илкова

Празник на река Дунав

В картинната галерия
в Силистра се проведепразник на р. Дунав. Той

беше проведен от Литературно сдружение "Реката и приятели". Воде-

ща на тържеството беше
Марияна Стоянова, председател на ЛС.
Прочетени бяха
стихове,
есета и разкази, посветени
на нашата река. Имаше изпълнение
на китара.
Тя, реката, е нашата

гордост. Дава препитание на много риболовци от Тутракан до Силистра. По нея плават
много шлепове и кораби. В много от стиховете
се изразяваше голямата
любов на силистренци
към реката.
Бъди благословена,
наша обичана река!
йорданка ЖЕкова,
силистра

Жена със силен дух

ДоСтоен ЖиВот

лей. Тя е родена в с. Беляковец. Родителите й
са обикновени селски
труженици. Има брат
Петко. Омъжила се е за
Минчо Димов през 1948
г. и идва да живее в с.
Шереметя.
Семейството се радва на двама синове –
Димо и Марин, и трима
внуци. Работи 4 години
в кооперация „Масив”
във Велико Търново и
във Военното училище.
Продължава трудовата
си дейност в селското
стопанство в селото, където е уважавана зара-

ди трудолюбието си.
Преди година си счупва крака и за нея се грижат синът Димо и снахата Венета. Всеки ден й
носят топла храна, плодове. Снахата прилежно
й подрежда лекарствата,
казва й кога и как да ги
приема. Често гостува на
сватята си, с която много се уважават.
След възстановяването й патеричките са нейните другарчета. С тях
всеки ден се разхожда
до клуба, спирайки движението с ръка, а шофьорите чинно я слушат

отправи и секретарката
на читалището Иваничка
Трифонова. Със собствеи изчакват да премине но стихотворение я позупоритата старица. Пър- драви и Цветанка Ивавата задача е да прочете нова, а стихотворението
без очила дошлите вест- на Цанка Димитрова разници, а понякога си носи плака присъстващите.
и плетката. Що терлици
Синът Димо и снахата
и чорапи е изплела. Най- Венета заедно със своята
хубавите и вкусни бани- майка бяха донесли голяци са направени от ней- мата торта, много сладните ръце.
киши, безалкохолни наНа юбилейното търпитки и всички приятежество
присъстваха
главната специалистка ли на рожденичката бяха
в кметството Татяна Не- богато почерпени. Пожедялкова, която проче- лаха й да е жива и здрава
те вълнуващия поздра- до 100 и повече години.
Цанка оДаЖийска,
вителен адрес на кмета
с. Шереметя,
г-н Пламен Петев.
великотърновско
Специален поздрав

ВЪЛНУВАЩА СРеЩА
величка йовчева
Димова от с. Шереметя
наскоро навърши 90 години. Ето я, с патериците пресича главния път
за Варна, за да отиде в
клуба да си изпие кафето, да се поразговори с
дружките, а често и да
почерпи с повод и без
повод. И синът й Димо,

и кметът на селото Пламен Петев са й забранили да пресича главния
път, но може ли някой
да спре тази жена със
силен дух и жажда за живот?!
В клуба на пенсионера са се събрали всички
уважаващи я хора да отпразнуват нейния юби-

В крайдунавския град Лом се състоя
среща на 30 комсомолци ветерани, който положиха
венец и свежи цветя пред паметника на дядо Цеко
войвода. Групата си направи обща снимка в дунавския
парк. Председателят на организационния комитет Стефан Китов поднесе приветствие, след което групата направи

тържествен обяд, където присъстващите бивши комсомолци разказаха свои спомени.
Гости на срещата
бяха Евтим Костов,
Любимка Даскалова, Лалка Методиева от Монтана и
Димитър Кънчев.
Ветераните комсомолци си обещаха нова среща следващите години.
георги ПЕТров, лом
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Живот като измислица

От стр. 1
Баща й Едуард Гилбърт бил британски
офицер, а майка й Елиза Оливър - дъщеря на
заможен ирландец (не
испански аристократ,
както Лола по-късно
твърди). През 1823 г.
Едуард Гилбърт е изпратен в Индия, където взема и семейството си. За нещастие той
се разболява от холера и умира няколко
месеца по-късно. Съпругата му бързо се
омъжва за друг офицер и изпраща дъщеря
си обратно в Англия,
където да учи. Още със
стъпването си в училище младата Елизабет

изпъква сред връстниците си. В една от
биографиите за нея
са записани думите
на неин учител по неин адрес – „красиви
черти“, „своенравно
изражение“ и „неукротимо своеволие“.
Своеволието си
показва още на 14 г.,
когато майка й се опитва да я омъжи за
възрастен богат индиец, но тя се противопоставя и вместо това
на 16-годишна възраст
през 1837 г. избягва със
своя любим лейтенант
Томас Джеймс, за когото се омъжва. Бракът й
бързо се разпада и през
1843 г. Елизабет решава да промени личността си и да се превърне
в екзотична испанска
танцьорка в Лондон. Така тя получава и името,
с което остава в историята – Лола Монтес.
Въпреки че автобиографията й твърди, че
още с първото си излизане на сцена жъне огромни успехи, фактите
говорят друго и именно
затова Монтес се мес-

ти в Германия, където
да се опита да пробие в
тази сфера. Там тя среща унгарския композитор Ференц Лист и макар естеството на връзката им да не е ясно,
той използва контактите си, за
да й осигури
място в опера в Париж.
За нещастие
там тя също се проваля. В статия в местен вестник от този
период пише, че красотата й е „единственото й предимство, но трябва да бъде подкрепено с талант.“ Въпреки
това псевдоиспанката остава в Париж, започвайки да посещава
приемите на най-горния слой от обществото и да се сприятелява
с едни от най-уважаваните личности по това
време като Александър
Дюма, с когото се смята,
че е имала и романтич-

на връзка. Монтес финансира луксозния си
начин на живот, прелъстявайки редица богати мъже, но след като един от тях, публицистът Александър Доарие, е
убит при дуел по време на пиянска вечер през
1845, Лола напуска Франция и се
завръща
в Германия.
В Мюнхен хубавицата привлича вниманието
на крал Лудвиг I от
Бавария, който харесвал всичко испанско.
Така през 1846 г. Монтес става любовница на
краля и съвсем скоро
той толкова се влюбва
в нея, че започва да взема предвид съветите й
относно управлението. Народът обаче съвсем не я одобрява. Според източници високо-

поставен генерал публично е заявил: „Никога не съм виждал такъв
демон!“
Лудвиг I, заслепен
от своята любовница,
бил готов на всичко за
нея. Той дори уволнява Карл фон Абел, управляващ Министерството на вътрешните
работи, защото се противопоставил на желанието на краля да направи Монтес графиня.
През 1848 г. недоволните граждани се надигат срещу заслепения
крал. Една част от университета в Мюнхен се
изправя срещу краля и
вслушвайки се в съветите на своята любима,
Лудвиг го затваря. Революционерите обаче
набират сила и кралят
е принуден да отвори
университета отново и
да абдикира. На Монтес й се налага да избяга още веднъж, но този
път по-далеч – в Америка.
Преди да стигне там,
Лола се задържа за известно време в Англия,
където си намира нов

съпруг – богатия наследник Джордж Трафорд Хелд. Този брак
също не продължава
дълго, след като мъжът
й ненадейно изчезва.
Така през 1851 г.
Монтес заминава за
Америка. Там тя дебютира със своя танц „на
паяка“, при който вдигала полата си толкова
високо, че цялата публика можела да забележи липсата на бельо, и
се превръща в сензация за таблоидите.
След още един брак, отвел я в Австралия, Монтес се завръща сама в
САЩ през 1856 г., след
като съпругът й мистериозно изчезва зад
борда. По това време
Лола е едва 34-годишна и страда от сифилис.
Това я кара да се обърне към религията и да
започне да води спокоен и тих живот в Ню
Йорк до 1861 г., когато
на 39-годишна възраст
тя умира.
Така се слага край на
колоритната история
на неукротимата куртизанка.

Историята на ЗА ВАШАТА ТРАПеЗА
спиралата и една любов
Пърхащи мигли, изразителни очи,
съблазнителен и дълбок поглед - едни от най-силните оръжия на жените. А за постигането
на всичко това
са достатъчни 1-2 слоя
спирала за
мигли. Вече никой не знае и не помни
дали тази история е истина, но днес,
сто години по-късно, изглежда толкова романтично да вярваме, че спиралата за мигли е измислена в името
на любовта.
През 1914 г. Т. Л. Уилямс бил 19-годишен студент и от всички хора на
света най-много обичал сестра си
Мейбъл - симпатично момиче, но безцветна, веждите и миглите й били абсолютно руси и приятелят й Чат често
се заглеждал по други момичета и дори се влюбил сериозно в едно от тях.
Докато наблюдавал нещастната Мейбъл, опитваща се с помощта на сажди
от печката да потъмни очите си и да
ги направи по-изразителни, Т. Л. Уилямс решил да й помогне и в лабораторията си забъркал нов, съвсем революционен продукт на базата на вазелин – спирала за мигли. Легендата
твърди, че Мейбъл се омъжила щастливо, а брат й кръстил новия продукт
с нейното име и вазелина, основната съставка – така се родило името
Maybelline. Спиралата тогава била суха и се нанасяла с мокра четчица. Отначало Т. Л. Уилямс я продавал по пощата, но след това измислил далеч
по-сигурен начин за реклама - като
привлече актрисите за свои рекламни лица. Така спиралата стигнала Холивуд и вече нямало момиче, което да
не иска продукта. Впрочем, актрисите
въвели модата да се гримират само
миглите над очите, защото долните

ÏÀÍÖÀÍÅËÀ

хвърляли сянка и на екрана изглеждало грозно.
Историята на спиралата продължила, но тази на любовта не. Продажбите на спирала за очи донесли
на Т. Л. Уилямс голямо богатство, но
не и щастие. Той бил принуден да се
ожени, осиновил дете, а всъщност 35
години живял с партньора си Емъри
Шейвър. Двамата купили вилата на
Рудолф Валентино и засадили наоколо огромен парк, за да се скрият
от хорските очи. По тази причина Т.
Л. Уилямс бил принуден да продаде
бизнеса си и да прекара последните
години от живота си в усамотение.
Много други известни имена в козметиката допринесли в разработването на формулата на спиралата –
Римел, Макс Фактор, Хелена Рубинщайн. Но спиралите на Maybelline били толкова популярни, че десетилетия наред фирмата се издържала само благодарение на тях. Едва през
1996 г., когато компанията била купена от L’Oreal, към декоративната
козметика се добавили и други продукти. Но и до днес във всяка спирала
на Maybelline има мъничко легенда.

Продукти: 3 домата,
1 краставица, 1 глава
червен лук, 100 г черни
маслини, 6 филии хляб,
2 скилидки чесън, 6 с. л.
зехтин, 1 ч. л. сушен босилек, 6 листенца пресен босилек, сол, 1 опаковка риба тон
Приготвяне: Доматите и краставицата се
измиват и се нарязват
на едри кубчета, а
червеният лук
се почиства и
нарязва на
тънки полумесеци.
Маслините се почистват
от костилките и се режат на колелца. Зеленчуците
се смесват в купа и
към тях се прибавя отцедената от соса консервирана риба тон. Хлябът се нарязва на кубчета и се смесва в купа
със зехтина, солта и сушения босилек. Всичко
се разбърква много добре и се слага в тавичка. Хлебчетата се изпичат на грил за не повече от 6-7 минути. Важно
е да станат златисти и
хрупкави. След това се
изваждат и се оставят

леко да се охладят. Добавят се към зеленчуците и салатата се подправя със сол и пресован
чесън. По желание се
овкусява и с малко лимонов сок. Украсява се
с листенца пресен босилек.

ÀËÀÌÈÍÓÒ ÏÈÒÀ
Ñ ÊÀÐÒÎÔÈ
È ÊÀÉÌÀ

Продукти: 500 г кайма, 1 глава лук, 1 кг картофи (на картофено пюре), чубрица, сол, 200 г
сирене, 150 г кашкавал,
1-2

с. л.
заквасена сметана
Приготвяне: Каймата се омесва набързо със ситно нарязания
лук и подправките. Сваряват се картофите и се
правят на пюре с малко
сол, натрошеното сирене и мазнина. Разстелете половината кайма в
малка и подмазана тавичка, отгоре разпре-

делете половината картофено пюре, повторете процедурата и загладете.
Сложете да се изпече
в загряна умерена фурна за около 30 минути.
Накрая покрийте с разбърканите заедно сметана и настърган кашкавал и върнете да се доопече.

ÎÃÐÅÒÅÍ
ÎÒ ÒÈÊÂÈ×ÊÈ
È ÒÎÏÅÍÎ ÑÈÐÅÍÅ

Продукти: 4 тиквички (600 г), 2 картофа, 1
стрък пресен чесън, 3-4
стръка копър, 30 г масло, 150 г топено сирене по избор
За заливката: 1 яйце, 2 с. л.
брашно, 1/2 ч.
ч. кисело мляко, сол
Приготвяне:
Тиквичките, картофите, чесънът
и копърът се измиват и се нарязват. Слагат се в тавичка, сипва
се 1/2 ч. ч. вода, маслото се нарязва на парченца и се пече до омекване на зеленчука. Отгоре се нареждат плътно парченца топено сирене и се запича отново до разтопяването му.
Заливката се разбива и
полива върху ястието.
Запича се. Поднася се с
кисело мляко, копър и
чесън.
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17.VIII. - 23.VIII.2018 г.
7:25
8:10
9:00
9:15
10:15
10:40
11:40
12:00
12:30
13:15
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:25
17:20
17:30
18:00
18:20

ПЕТЪК, 17 август
Диноотряд “Кунг Фу”
10 неща или по-малко
По света и у нас
Фильо и Макензен
Семеен бизнес
Златният век
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Спасителен отряд “Калифорния”
Моменти от Ишикава
Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
Малки истории
Сагуа - сиамската котка
Лошите добри приятели
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Светът на Япония: Малки
компании със световно
значение
Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
По света и у нас
Холивудски знаменитости
БНТ 2

ПЕТЪК, 17 август
Край Дунава
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Гугулиада
Пътешествия
Под вълните на Черно
море
09:00 По света и у нас
09:15 Непознатите съседи Турция
10:00 Време за губене
10:30 Туризмът №1: На лов за
летовници
10:25 Европа днес
11:05 Изкуството да живеем
11:30 Най-големите музеи в
Париж
12:00 По света и у нас
12:30 Библиотеката
13:30 Евроновини: В правилната посока
13:45 “Надиграй ме”
14:55 Битките за Европа: Плевен: Краят на войната.
Началото на Европа
15:30 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 История.bg
19:05 Човекът, който се казваше Буров
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Следите остават
22:45 Жената от пети район
00:05 Планински хроники
00:35 Туристически маршрути
01:05 Абсурдите с БНТ 2
01:35 История.bg
02:40 Пътеводител БГ
03:10 Непознатите съседи Турция
03:55 Непозната земя
04:25 Часът на зрителите
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:20
08:50

БНТ свят
ПЕТЪК, 17 август
Здравето отблизо
Часът на зрителите
Пътувай с БНТ 2: Етно
Европа без граници
По света и у нас
Музикални следи
Съдби човешки
Животът е вкусен
Енциклопедия България
5 минути София
По света и у нас
Иде нашенската музика
Песен от облаците
Непознатите съседи
Бързо, лесно, вкусно
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Море на мечтите
Най-доброто от...
Извън играта
Заедно
По света и у нас
Големите игри
Северните стражи на Егея
България от край до край 4
Също като мен
По света и у нас
Like Jazz
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
По света и у нас
В кадър
Непозната земя
Големите игри
Македоно – Одринска
революционна галерия
01:35 Време за губене
06:10
07:30
08:00
08:30
09:00
09:15
09:45
10:25
11:20
11:50
12:00
12:30
13:30
13:45
14:30
15:00
15:30
15:55
16:25
16:55
17:30
18:00
18:20
18:45
19:10
19:45
20:00
20:45
21:45
22:15
22:50
23:10
23:40
00:10
00:35

18:45
19:35
19:50
20:00
20:30
20:45
22:50
23:10

Лампедуза на хоризонта
Животни по пижами
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Съкровище в двореца
По света и у нас
От другата страна на огледалото
0:45 Капри
1:40 Здравето отблизо
2:50 Семеен бизнес
3:15 Холивудски знаменитости
3:40 Туристически маршрути
4:15 Спасителен отряд “Калифорния”
5:00 Малки истории
6:00 Вяра и общество
СЪБОТА, 18 август
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец
8:05 Частните музеи в Чехия:
Музей на дървените играчки
8:15 Гласувайте за Беки
9:05 Седмото джудже
10:30 Търсачи на съкровища
12:00 По света и у нас
12:25 Бразди
12:55 Иде нашенската музика
04:55 Човекът, който се казваше Буров
05:50 Многоликата Япония:
Земята е само една
СЪБОТА, 18 август
06:10 Специалитетите на Бабет
06:35 Пътешествия
07:05 Сийбърт
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:05 Сребристият жребец
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
10:00 Рецепта за култура
11:00 България от край до
край 2
11:30 Време за губене
12:00 Ай да идем
12:30 Битките за Европа:
Ботевград - битката на
героя и предателя
13:10 Добър ден с БНТ 2
14:10 Жената от пети район
15:30 70 години ансамбъл
“Росна Китка”
16:40 Очарователни погледи
към Китай
16:50 Туризмът №1: Крайбрежно плаване или атракция
17:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:45 SS Британия
18:35 Десницата на Свети Иван
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Луиза Спаньоли
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 SS Британия
00:25 Планински хроники
00:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:25 Под вълните на Черно
море
01:35 Ленти и документи: “Боклуците”
02:00 В полите на Витоша
04:05 Рецепта за култура
05:05 Ай да идем
05:35 Туризмът №1: Крайбреж-

06:00
06:30
07:25
07:55
08:25
08:50
09:20
09:50
10:00
10:55
11:05
12:00
12:30
13:00
14:15
15:05
15:35
16:30
17:00
17:15
18:30
19:30
20:00
20:45
21:40
23:20
23:35
00:35
01:30
02:00
02:55
03:25
04:30
05:25
05:55

СЪБОТА, 18 август
Време за губене
Животът е вкусен
Пътувай с БНТ 2: Етно
Ай да идем
Български уроци
Европа без граници: „Сънуваме България“
Непозната земя
Знаете ли, че...
Рецепта за култура
5 минути София
Малки истории
По света и у нас
Часът на зрителите
“С деца на море”
Световните градове на
България
Време за губене
Хайка за вълци
“Нестинарка” от Марин
Големинов
Татко
“Надиграй ме” в училище
Добър ден с БНТ 2
Абсурдите с БНТ 2
По света и у нас
Въглищари
Хиндемит
По света и у нас
Нощни птици
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Часът на българската музика
Абсурдите с БНТ 2
История.bg
Въглищари
Непозната земя
Рила - приказна и неповторима

14:45
14:15
16:10
17:00
18:00
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Български

тв програми

Кръговете на светлината
Митика: Богоубиец
В неизвестност
Вяра и общество
България от край до край
6
Извън играта
Даяна: Седем дни, които
разтърсиха света
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Перфектният обир
По света и у нас
Студио Х: Добри съседи
Митика: Богоубиец
В неизвестност
Даяна: Седем дни, които
разтърсиха света
Студио Х: Добри съседи
Бразди
Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 19 август
Внимание, роботика
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Частните музеи в Чехия:
Музей на марионетките
Гласувайте за Беки
Малкият дракон Кокосчо приятели завинаги
Ваканцията на малкия
Никола
По света и у нас
Бохеми
Агресията
В неизвестност
Спортна треска
България от край до край
6
Спорт ТОТО
Даяна: Седем дни, които
разтърсиха света
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Фортуната
По света и у нас
Гадно

0:30 Перфектният обир
2:15 В неизвестност
3:10 Даяна: Седем дни, които
разтърсиха света
4:10 Вяра и общество
5:10 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец
6:25 Съкровище в двореца
ПОНЕДЕЛНИК, 20 август
7:25 Диноотряд “Кунг Фу”
8:15 10 неща или по-малко
9:00 По света и у нас
9:10 Войната на таралежите
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Сестри
17:25 Светът на Япония: Дегустатори на суши
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Капитан Петко войвода
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Череп и кости
23:55 Детективи от “Серангун
Роуд”
0:50 Здравето отблизо
2:00 Семеен бизнес
2:25 Спасителен отряд “Калифорния”

3:10 Череп и кости
4:00 Япония днес
4:10 Детективи от “Серангун
Роуд”
5:05 Съкровище в двореца
6:05 Телепазарен прозорец
6:20 Съкровище в двореца
ВТОРНИК, 21 август
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:05 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Войната на таралежите
10:20 Семеен бизнес
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Сестри
17:25 Светът на Япония: Дегустатори на суши
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Капитан Петко войвода
19:40 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Череп и кости
23:55 Детективи от “Серангун
Роуд”
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Спасителен отряд “Калифорния”
3:15 Череп и кости

но плаване или атракция
НЕДЕЛЯ, 19 август
06:00 Специалитетите на Бабет
06:25 Пътешествия
06:55 Битките за Европа:
Ботевград - битката на
героя и предателя
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:00 Сийбърт
08:30 Сребристият жребец
08:55 Духовна обител: Мулдавски манастир
09:25 Изкуството да живеем
09:50 Метафора
10:35 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Япония днес
13:05 Добър ден с БНТ 2
14:05 Луиза Спаньоли
15:55 Теди Кацарова и приятели - Любими песни за
любими хора
17:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:35 SS Британия
18:25 Америка днес
19:25 На опера с БНТ 2: “Силата
на съдбата” от Джузепе
Верди
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Кога за последно видя
баща си?
22:15 Добър ден с БНТ 2
23:15 SS Британия
00:05 Планински хроники
00:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:05 Кога за последно видя
баща си?
02:35 Евроновини: В правилната посока
02:50 Туристически маршрути
03:20 Битките за Европа:
Ботевград - битката на
героя и предателя
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем
05:30 Децата.com

ПОНЕДЕЛНИК, 20 август
06:00 Мома иде от горица
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:10 Пред олтара на операта
11:40 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Пътеводител БГ
13:55 “Надиграй ме”
15:00 Китай на фокус
15:35 Рецепта за култура
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Европа днес
19:05 Умно село
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Смъртта на търговския
пътник
22:25 Ленти и документи: „Светът е сън за нас“
23:20 Планински хроники
23:50 Днес и утре
00:20 Абсурдите с БНТ 2
00:50 Църква за вълци
01:50 Пред олтара на операта
02:20 Рецепта за култура
03:20 Непозната земя
03:50 Часът на зрителите
04:20 70 години ансамбъл
“Росна Китка”
05:30 Днес и утре

ВТОРНИК, 21 август
06:00 Пей ми песен - Ева Георгиева
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Гугулиада
08:15 Пътешествия
08:45 Европа днес
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Часът на зрителите
11:15 България от край до
край 5
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Опознай България
13:50 “Надиграй ме”
14:50 Китай на фокус
15:25 Евроновини
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Япония днес
19:10 Емил Табаков – маестрото
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Балетна гала
22:35 Ленти и документи: „Светът е сън за нас“
23:25 Планински хроники
23:55 Днес и утре
00:25 Абсурдите с БНТ 2
00:55 Църква за вълци
01:50 България от край до
край 5
02:20 Европейски маршрути
02:35 Рецепта за култура
03:35 Непозната земя
04:05 Часът на зрителите
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре

НЕДЕЛЯ, 19 август
Животът е вкусен
Опознай България
Български уроци
Боговете на Пловдив: Ислямът в града
Също като мен
Децата.com
България от край до край 4
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
В кадър
БГ кинокласика: “Един наивник на средна възраст”
Извън играта
Хайка за вълци
Бразди
Туризмът №1: Крайбрежно
плаване или атракция
“Надиграй ме” в училище
Моят собствен кон
Добър ден с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2: Етно
По света и у нас
Пеещите обувки /95 години от рождението на Леа
Иванова/
По света и у нас
Спортна треска
Извън играта
Иде нашенската музика
Светлина в безкрая
Непозната земя
Непознатите съседи - Турция
История.bg
Знаете ли, че...
Спортна треска

ПОНЕДЕЛНИК 20 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Ай да идем
07:40 Български уроци
08:00 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Заедно
09:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Северните стражи на
Егея
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:25 Знаете ли, че...
14:35 Бързо, лесно, вкусно
15:05 Време за губене
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 България на длан в приказки
16:30 Спортна треска
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:50 Белият кораб на сушата
19:15 Непозната земя
19:45 Крошето на Роналдо
20:00 По света и у нас
20:45 Хайка за вълци
21:40 В кадър
22:10 Европейски маршрути
22:20 Македоно – Одринска
революционна галерия
22:50 По света и у нас
23:10 Извън играта
23:40 Часът на зрителите
00:15 Големите игри
00:45 Европейски маршрути
01:00 Добър ден с БНТ 2
02:00 Време за губене

ВТОРНИК 21 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Български уроци
07:40 Български уроци
08:00 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Човешка комедия
09:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 България на длан
11:25 Фарът
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:20 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Светлина в безкрая
16:40 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри: “Конспирацията на Ани”
18:45 Фонд “Как ще ги стигнем… с Т. Колев”
19:45 Надникни
20:00 По света и у нас
20:45 Прилив на нежност
22:15 Македоно – Одринска
революционна галерия
22:50 По света и у нас
23:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:40 Ай да идем
00:15 Големите игри
00:40 Добър ден с БНТ 2
01:40 Време за губене
02:10 Пътувай с БНТ 2
02:40 Световните градове на
България
03:30 Малки истории

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

06:25
07:20
07:45
08:15
08:55
09:10
09:40
10:10
11:00
12:00
12:30
13:00
14:45
15:15
16:10
16:40
17:05
18:15
18:30
19:30
20:00
20:45
23:10
23:25
00:25
01:00
01:50
02:00
02:30
03:15
04:25
04:35

4:05 Детективи от “Серангун
Роуд”
5:00 Съкровище в двореца
6:00 Телепазарен прозорец
6:15 Съкровище в двореца
СРЯДА, 22 август
7:15 Диноотряд “Кунг Фу”
8:00 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Войната на таралежите
10:15 Семеен бизнес
10:40 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Сестри
17:20 Светът на Япония: Дегустатори на суши
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Капитан Петко войвода
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
- 2 - сряда /22.08./
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Череп и кости
23:55 Детективи от “Серангун
Роуд”
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Спасителен отряд “Калифорния”
3:15 Череп и кости
4:10 Детективи от “Серангун
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Роуд”
5:05 Съкровище в двореца
6:05 Телепазарен прозорец
6:20 Съкровище в двореца
ЧЕТВЪРТЪК, 23 август
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:05 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Войната на таралежите
10:15 Семеен бизнес
10:40 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Калифорния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Сестри
17:25 Светът на Япония: Дегустатори на суши
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Часовниковата кула в
Мека
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Череп и кости
23:55 Детективи от “Серангун
Роуд”
0:50 Здравето отблизо
2:00 Семеен бизнес
2:25 Спасителен отряд “Калифорния”
3:10 Череп и кости
4:05 Детективи от “Серангун
Роуд”

СРЯДА, 22 август
Приказка за три сестри
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Гугулиада
Пътешествия
Япония днес
По света и у нас
Рецепта за култура
Време за губене
Опознай България
България от край до
край 5
11:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:25 Български уроци – аз уча
български
13:55 “Надиграй ме”
15:05 Най-големите музеи
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
19:00 Архиепископ Серафим Софийският чудотворец
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Смъртта на търговския
пътник
22:35 Ленти и документи: “Ние,
от втория план”
23:15 Планински хроники
23:45 Изкуството на 21 век
00:15 Абсурдите с БНТ 2
00:45 Америка днес
01:40 България от край до
край 5
02:10 Япония днес
02:30 Рецепта за култура
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:30 Архиепископ Серафим Софийският чудотворец

05:30 Изкуството на 21 век
ЧЕТВЪРТЪК, 23 август
06:00 Из един фолклорен албум
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Гугулиада
08:15 Пътешествия
08:45 Тибет - рай на земята
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци – аз уча
български
11:05 България от край до
край 5
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
13:55 Европейски маршрути
14:10 “Надиграй ме”
15:20 Под вълните на Черно
море
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Очарователни погледи
към Китай
19:05 Навътре в камъка
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рецепта за култура
22:10 Лабиринт
00:10 Планински хроники
00:40 Изкуството на 21 век
01:10 Абсурдите с БНТ 2
01:40 Лабиринт
03:40 Рецепта за култура
04:35 Навътре в камъка
05:30 Изкуството на 21 век

СРЯДА, 22 август
06:15 Здравето отблизо
07:30 Македоно – Одринска
революционна галерия
08:00 Библиотеката
09:00 По света и у нас
09:10 Атлас
09:40 Време за губене
10:10 Животът е вкусен
11:05 Къщата на думите
11:35 Живото дърво
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:25 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно
15:05 Време за губене
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Вяра и общество
17:05 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:50 Знаете ли...
19:15 Европа без граници: “Една несбъдната мечта”
19:45 Генджи
20:00 По света и у нас
20:45 Всичко е любов
22:25 Хляб от Бога, богове от
глина
22:50 По света и у нас
23:10 Абсурдите с БНТ 2
23:45 Бразди
00:10 Големите игри
00:40 Отблизо с Мира Добрева
01:40 Време за губене
02:10 Пътувай с БНТ 2
02:40 Нощни птици
03:40 Извън играта
04:10 Непозната земя
04:40 Съдби човешки
05:20 Ай да идем

ЧЕТВЪРТЪК, 23 август
06:20 Здравето отблизо
07:30 Туризмът №1: Крайбрежно плаване или атракция
08:00 Извън играта
08:30 Македоно – Одринска
революционна галерия:
Д-р Христо Татарчев първият председател
09:00 По света и у нас
09:10 Знаци по пътя
10:00 Бразди
10:25 Животът е вкусен
11:20 Най-доброто от...
11:50 Знаете ли, че…
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 История.bg
14:40 Бързо, лесно, вкусно
15:10 Време за губене
15:40 Пътувай с БНТ 2
16:10 Енциклопедия България
16:40 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Едно дете в повече
19:00 Аз обичам Тайланд
19:50 Светлина в безкрая
20:00 По света и у нас
20:45 Хайка за вълци
21:45 Сън в лятна нощ
22:50 По света и у нас
23:10 Време за губене
23:40 България от край до
край 4
00:10 Едно дете в повече
00:40 Отблизо с Мира Добрева
01:40 Време за губене
02:10 Пътувай с БНТ 2
02:40 Библиотеката

06:00
06:30
07:00
07:30
07:55
08:15
08:45
09:00
09:10
10:10
10:40
11:10
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ПЕТЪК, 17 август
„Трансформърс”
„Приятели“, с.4, еп.15
„Тази сутрин”
„Преди обед” - найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество”, с.1, еп. 40
15:00 Премиера: „Шест сестри”, с.3, еп. 69
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта”, с.1, еп.
68
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“, с.12, еп.
20
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни”, с. 1, еп.15
21:30 „Всичко може да се случи”, с.2, еп.8
22:30 „Тежки престъпления“,
с.4, еп.5
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2,
еп.9
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.5
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./
06:00
06:30
07:00
09:30

bTV синема
Петък, 17 август
06:00 „Седем часа разлика” с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Коледна история
2” - комедия (САЩ,
Канада,2012), режисьор Брайън Левант, актьори
- Даниел Стърн, Стейси
Травис, Браден Лемастърс, Валин Шиней,
Джерард Планкети др.
11:15 „Седем часа разлика” с.1,
еп. 16,17
13:15 „Ризоли и Айлс“ , яп.15
14:15 „Елегия” - драма
16:30 „Зад решетките“ - трилър
18:45 „Код: Олимп”
21:00 „Шефове гадняри 2“ комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Шон Андърс,
актьори - Джейсън
Бейтман, Джейсън
Съдейкис, Дженифър
Анистън, Чарли Дей,
Кристоф Уоалц, Кевин
Спейси, Кели Стейбълс,
Джонатан Банкс, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кийгън-Майкъл Кей
23:15 „Проектът Х ” - комедия,
(САЩ, 2012), режисьор
- Нима Нуризаде, актьори - Томас Ман, Оливър
Купър, Джонатан Даниел
Браун, Дакс Флейм,
Кърби Блис Блантън,
Алексис Нап, Мартин
Клеба, Майлс Телър и др.
01:00 „Вроден порок“ - криминален, драма, мистерия
(САЩ, 2014), режисьор
- Пол Томас Андерсън,
актьори - Хоакин Финикс, Джош Бролин,
Оуен Уилсън, Мая Рудолф, Бенисио Дел Торо,
Рийз Уидърспун, Джена
Малоун, Джилиан Бел,
Ерик Робъртс и др.
бтв комеди
Петък, 17 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка” - сериал
09:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
10:00 „Моята голяма гръцка
свалка”
12:00 „Моите мили съседи“ сериал
14:00 „Страхотни новини“ - сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
17:00 „Българи на три морета”
- комедийно риалити
18:00 „Моите мили съседи“ сериал
19:30 „ Учителката по френски“
- сериал, с.1
20:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.2
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ - сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3
00:00 „Моята голяма гръцка
свалка” - комедия, романтичен (САЩ, Испания,
2009), режисьор - Доналд
Петри, актьори - Ния
Вардалос, Ричард Драйфус, Алексис Георгулис,
Алистър Макгоуан,
Мария Аданес, Харланд
Уилямс, Рейчъл Драч и
др.
02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
04:00 „Двама бащи, двама синове” - сериал
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СЪБОТА, 18 август
06:00 „Малкото пони”
07:00 „Двама мъже и половина”, с.6, еп. 19,20
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“,
с.3, еп.2
13:00 Премиера: „Корабът на
мечтите: Макао“ - драма
15:00 bTV Ваканция: „ПараНорман“, приключенски
17:00 „Библиотекарят 2: Завръщане в рудниците на цар
Соломон” - приключенски, екшън, фентъзи
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Шерлок Холмс” - екшън
22:30 „Специалистът” - екшън,
драма, трилър (САЩ,
1994), режисьор - Луис
Льоса, актьори - Силвестър Сталоун, Род Стайгър, Джеймс Уудс, Шарън
Стоун, Ерик Робъртс и др.
00:30 „Борба за справедливост“ - екшън, драма,
криминален (САЩ,
1991), режисьор - Джон
Флин,актьори - Стивън
Сегал, Джери Орбах,
Джон Легуизамо, Джина
Гершон, Джо Чампа, Уилям Форсайт и др.
02:00 „ПараНорман“, приключенски, ужаси, фентъзи,
комедия
03:30 „Cool…T” /п./
04:20 „Двама мъже и половина” /п./
05:20 „Аламинут”/п./

НЕДЕЛЯ, 19 август
06:00 „Малкото пони”
07:00 „Двама мъже и половина”, с.6, еп. 21,22
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ” /п./
13:00 Премиера: „Корабът на
мечтите: Острови Кук“ драма, комедия
15:00 bTV Ваканция: „Лоракс”,
семеен, фентъзи
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Индиана Джоунс и последният кръстоносен
поход” - приключенски
22:30 „Зеленият фенер” - екшън, фантастика ( САЩ,
2011), режисьор - Мартин
Кембъл, актьори - Райън
Рейнолдс, Блейк Лайвли,
Питър Сарсгаард, Марк
Стронг, Тим Робинс, Темуера Морисън, Анджела Басет и др.
00:30 „Призрачен ездач 2:
Духът на отмъщението“
- екшън, фентъзи, трилър (САЩ, Обединени
арабски емирства, 2012),
режисьори - Марк Невълдайн, Брайън Тейлър,
актьори - Никълъс Кейдж, Виоланте Плачидо,
Кристоф Ламбер, Киъран
Хайндс, Джони Уитуорт,
Идрис Елба и др.
02:00 „Лоракс”, семеен, фентъзи (САЩ, 2012), сценаристи - Кен Даурио, Чинко
Пол

ПОНЕДЕЛНИК, 20 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Приятели“ еп.16
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Висше общество” – сериал, с.1, еп. 41
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.2, еп. 70
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.1, еп. 69
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и приятели”
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал,
с.12, еп. 21
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни тайни” – сериал, с. 1, еп.16
21:30 „Всичко може да се случи” – сериал, с.2, еп.9
22:30 „Тежки престъпления“ –
сериал, с.4, еп.6
23:30 bTV Новините
00:00 „Загадките на Лора”– сериал, с.2, еп.10
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.1, еп.6
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 36
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

ВТОРНИК, 21 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Приятели“ еп.17
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” – сериал, с.1, еп. 42
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.2, еп. 71
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.1, еп. 70
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ – комедийно шоу
18:00 „Опасни улици“ – сериал,
с.12, еп. 22
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни тайни” – сериал, с. 1, еп.17
21:30 „Всичко може да се случи” – сериал, с.2, еп.10
22:30 „Тежки престъпления“ –
сериал, с.4, еп.7
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”– сериал, с.2, еп.11
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.1, еп.7
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 37
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

СРЯДА, 22 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Приятели“ еп.18
07:00 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Висше общество” – сериал, с.1, еп. 43
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.2, еп. 72
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.1, еп. 71
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ – комедийно шоу
18:00 „Опасни улици“ – сериал,
с.12, еп. 23
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни тайни” – сериал, с. 1, еп.18
21:30 „Всичко може да се случи” – сериал, с.2, еп.11
22:30 „Тежки престъпления“ –
сериал, с.4, еп.8
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”– сериал, с.2, еп.12
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.1, еп.8
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 38
05:30 „Комиците и
приятели”/п./

ЧЕТВЪРТЪК, 23 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Приятели“ еп.19
07:00 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” – сериал, с.1, еп.44
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 73
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.1, еп. 72
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ – комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал,
с.12, еп. 24
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни тайни” – сериал, с. 1, еп.19
21:30 „Всичко може да се случи” – сериал, с.2, еп.12
22:30 „Тежки престъпления“ –
сериал, с.4, еп.9
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора”– сериал, с.2, еп.13
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.1, еп.9
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 39

Събота, 18 август
06:00 „Ризоли и Айлс“
07:00 „Целувка под имела“
- драма, романтичен
(Канада 2006), режисьор
- Джордж Менделук,
актьори - Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шенкс,
Конън Греъм, Ръсел Портър и др.
09:00 „Малки бъркотии” - драма (Великобритания,
2014), режисьор - Алън
Рикман, актьори - Кейт
Уинслет, Стивън Уадингтън, Матиас Шонартс,
Хелън Макрори, Стенли
Тучи, Дженифър Ел, Алън
Рикман, Ейдриан Скарбороу, Даниел Уеб и др.
11:30 „Идеалният мъж“ - комедия, екшън, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
- Пако Кабезас, актьори - Ана Кендрик, Сам
Рокуел, Тим Рот, Луис
Да Силва Младши, RZA,
Майкъл Еклънд, Джеймс
Ренсън, Ансън Маунт,
Елена Санчес и др.
13:30 „Добри момчета” - „Добри момчета“ - биографичен, драма
16:30 „Шефове гадняри 2“
18:45 „Перфектният ритъм“ комедия, музикален
21:00 „Код Лондон” - екшън
23:15 Премиера в Cinema X:
„Киберестествено“ - ужаси, трилър, драма (САЩ,
2014), режисьор - Леван
Габриадзе, актьори - Хедър Сосаман, Матю Борер, Кортни Хелверсън,
Шели Хениг, Уил Пелц и
др.
01:00 „Проектът Х ” - комедия
02:45 „Как живея сега” - драма
(Великобритания, 2013),
режисьор - Кевин Макдоналд

Неделя, 19 август
06:00 „Коледна история
2” - комедия (САЩ,
Канада,2012), режисьор Брайън Левант, актьори
- Даниел Стърн, Стейси
Травис, Браден Лемастърс, Валин Шиней,
Джерард Планкети др.
07:45 „В света на динозаврите” - приключенски,
анимация (САЩ, 2013),
режисьор - Бари Кук,
Нийл Найтингейл, актьори - Ангори Райс, Чарли
Роу, Карл Ърбън и др.
10:00 „Момчето с механичното сърце“ - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013),
сценарист - Матиас Малзию, режисьори - Стефан
Берла, Матиас Малзию
11:45 „ Странични ефекти”
- трилър, драма, криминален (САЩ, 2013), режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Руни Мара,
Чанинг Тейтъм, Джуд
Лоу, Катрин Зита-Джоунс
14:15 „Газ до дупка 2” - екшън,
комедия (Норвегия,
2014), режисьор - Халвард Брейн, актьори
- Андерс Басмо Кристенсен, Вегар Хоел,
Йонас Хоф Офтебро, Ида
Хюсой, Свен Нордин, Ото
Йесперсен др.
16:15 „Код Лондон” - екшън
18:30 „Перфектният ритъм 2“ комедия
21:00 „Приятелю Тед“ - комедия
23:15 „Ловци на глави” - криминален
01:15 „Киберестествено“ - ужаси
03:00 „Зад решетките“ - трилър
(Канада, 2006), режисьор
- Скот Уилямс

Понеделник, 20 август
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6
09:15 „Шефове гадняри 2“ - комедия
11:45 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1, еп. 18,19
13:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6, eп.16
14:45 „В света на динозаврите”
– приключенски
16:30 „Странични ефекти”
- трилър, драма, криминален (САЩ, 2013), режисьор - Стивън Содърбърг,
актьори - Руни Мара,
Чанинг Тейтъм, Джуд
Лоу, Катрин Зита-Джоунс
и др.
19:00 „Победителят“ – Семеен
21:00 Премиера: „Приятелю,
Тед 2“ - комедия (САЩ,
2015), режисьор - Сет
Макфарлан, актьори
- Марк Уолбърг, Лиъм Нийсън, Аманда
Сайфред, Сет Макфарлан
, Джон Слатъри, Сам Дж.
Джонсън, Джовани Рибизи, Майкъл Дорн, Патрик
Уорбъртън, Морган
Фрийман, Джесика Барт
и др.
23:15 „Фатална грешка“ –
криминален, драма,
мистерия (САЩ, Канада,
2006), режисьор – Джордж Менделюк, актьори
– Виктория Прат, Крис
Креймър, Уилям Б. Дейвис, Винсент Спано и др.
01:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
03:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6

Вторник, 21 август
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“
09:15 „Странични ефекти”
11:45 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1, еп. 20,21
13:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6, eп.17
14:45 „Победителят“ – Семеен
16:45 „Идеалният мъж“ - комедия, екшън, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
- Пако Кабезас, актьори - Ана Кендрик, Сам
Рокуел, Тим Рот, Луис
Да Силва Младши, RZA,
Майкъл Еклънд, Джеймс
Ренсън, Ансън Маунт,
Елена Санчес и др.
18:45 „Шефове гадняри 2“ комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Шон Андърс,
актьори - Джейсън
Бейтман, Джейсън
Съдейкис, Дженифър
Анистън, Чарли Дей,
Кристоф Уоалц, Кевин
Спейси, Кели Стейбълс,
Джонатан Банкс, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кийгън-Майкъл Кей и др.
21:00 „Сблъсъкът на титаните”
– екшън, драма, фентъзи,
приключенски (САЩ,
Великобритания, 2010)
23:00 „Обетована земя“ - драма (САЩ, 2012), режисьор
- Гюс ван Сант, атьори Мат Деймън, Бенджамин
Шийлър, Тери Кини, Хал
Холбрук, Франсис Макдорманд, Джон Красински и др.
01:15 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
03:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6

Сряда, 22 август
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“
09:15 „Сблъсъкът на титаните”
– екшън, драма
11:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1, еп. 22,23
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6, eп.18
14:30 „Фатална грешка“ –
криминален, драма,
мистерия (САЩ, Канада,
2006), режисьор – Джордж Менделюк, актьори
– Виктория Прат, Крис
Креймър, Уилям Б. Дейвис, Винсент Спано и др.
16:15 „Обетована земя“ - драма (САЩ, 2012), режисьор
- Гюс ван Сант, атьори Мат Деймън, Бенджамин
Шийлър, Тери Кини, Хал
Холбрук, Франсис Макдорманд, Джон Красински и др.
18:45 „Код Лондон” – екшън
21:00 „Гневът на титаните”
– екшън, фентъзи, приключенски (САЩ, 2012),
режисьор - Джонатан
Лийбесман, актьори Сам Уортингтън, Лиъм
Нийсън, Ралф Файнс, Едгар Рамирес, Тоби Кебел,
Дани Хюстън, Розамунд
Пайк, Бил Най и др.
23:00 „Невъзможно твой” –
драма, комедия, САЩ,
2003 г., режисьор –
Нанси Майърс, актьори – Джак
Никълсън, Даян Киитън,
Киану Рийвс и др.
01:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал,
с.6

Четвъртък, 23 август
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“
09:15 „Гневът на титаните”
– екшън, фентъзи, приключенски (САЩ, 2012),
режисьор - Джонатан
Лийбесман, актьори Сам Уортингтън, Лиъм
Нийсън, Ралф Файнс, Едгар Рамирес, Тоби Кебел,
Дани Хюстън, Розамунд
Пайк, Бил Най и др.
11:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.1, еп. 24,25
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“, eп.1
14:30 „Невъзможно твой” –
драма, комедия
17:00 „В света на динозаврите” – приключенски,
анимация (САЩ, 2013),
режисьор - Бари Кук,
Нийл Найтингейл, актьори - Ангори Райс, Чарли
Роу, Карл Ърбън и др.
19:00 „Сблъсъкът на титаните”
– екшън, драма
21:00 „Без име” - драма,
трилър (САЩ, 2011),
режисьор - Жауме КолетСера, актьори - Лиъм
Нийсън, Даян Крюгер,
Ейдън Куин, Дженюъри
Джоунс, Франк Лангела,
Карл Маркович, Мидо
Хамада,Бруно Ганц и др.
23:15 „Приятелю Тед“ – комедия, фентъзи (САЩ, 2012),
режисьор - Сет Макфарлан, актьори - Марк
Уолбърг, Мила Кунис,
Сет Макфарлан, Джоел
Макхейл, Патрик Уорбъртън, Джесика Барт,
Джовани Рибизи и др.
01:30 „Седем часа разлика”
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ – сериал

05:00 „Шегаджии“ - сериал
Събота, 18 АВГУСТ
06:00 „Майк и Моли“ - сериал,
с.5
08:00 „Приятели“ - сериал, с.4
10:00 Премиера: „СуперБоброви“ - комедия
(Русия, 2016), режисьор
- Дмитрий Дяченко, актьори - Павел Деревянко, Оксана Акинишина,
Роман Мадянов, Ирина
Пегова, Владимир Толоконников и др.
12:00 „Лъжовна съпруга“ комедия, романтичен
(САЩ, 1992), режисьор Франк Оз, актьори - Стив
Мартин, Голди Хоун,
Дана Дилейни, Джули
Харис, Питър МакНикъл
и др.
14:00 „ Двама мъже и половина“ - сериал
16:00 „Учителката по френски“
- сериал
17:30 „Моите мили съседи“ сериал
20:30 „Майка под наем“ - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор - Майкъл Маккълърс, актьори
- Денис О’Хеър, Ейми
Полър, Дакс Шепард,
Сигорни Уивър, Тина
Фей, Грег Киниър, Стив
Мартин и др.
22:30 Премиера: „По-добре
късно отколкото никога
” - сериал
23:30 „Майк и Моли” - сериал
01:30 „Приятели“ - сериал
03:30 „Страхотни новини” - сериал
05:00 „ По-добре късно отколкото никога” - сериал

Неделя, 19 АВГУСТ
06:00 „Майк и Моли“ с.5
08:00 „Приятели“ - сериал, с.4
10:00 „Майка под наем“ - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор - Майкъл Маккълърс, актьори
- Денис О’Хеър, Ейми
Полър, Дакс Шепард,
Сигорни Уивър, Тина
Фей, Грег Киниър, Стив
Мартин и др.
12:00 „Моята голяма гръцка
свалка” - комедия, романтичен (САЩ, Испания,
2009), режисьор - Доналд
Петри, актьори - Ния
Вардалос, Ричард Драйфус, Алексис Георгулис,
Алистър Макгоуан,
Мария Аданес, Харланд
Уилямс, Рейчъл Драч
14:00 „ Двама мъже и половина“ - сериал
16:00 „Учителката по френски“
- сериал
17:30 „Моите мили съседи“ сериал
20:30 Премиера: „СуперБоброви“ - комедия
(Русия, 2016), режисьор
- Дмитрий Дяченко, актьори - Павел Деревянко, Оксана Акинишина,
Роман Мадянов, Ирина
Пегова, Владимир Толоконников и др..
22:30 Премиера: „По-добре
късно отколкото никога
” - сериал
23:30 „Майк и Моли” - сериал
01:30 „Приятели“ - сериал
03:30 „Страхотни новини” - сериал
05:00 „По-добре късно отколкото никога” - сериал

Понеделник, 20 август
06:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Българи на три морета”
– комедийно риалити
10:00 Премиера: „Супертатко“
– комедия (Бразилия,
2015), режисьор – Педро
Аморим, актьори – Никол Балс, Рафина Бастос,
Лукас Бромбини, Дантон
Мело, Дани Калабреса,
Моника Лоци, Данило
Джентили, Антонио Табет и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“
17:30 „Домашен арест“
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Учителката по френски“
– сериал, с.2
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ – сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал, с.3
00:00 Премиера: „Супертатко“
– комедия (Бразилия,
2015), режисьор – Педро
Аморим, актьори – Никол Балс, Рафина Бастос,
Лукас Бромбини, Дантон
Мело, Дани Калабреса,
Моника Лоци, Данило
Джентили, Антонио Табет и др.
02:00 „Шегаджии“ – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“
04:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Вторник, 21 август
06:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
07:00 „ Учителката по френски“
– сериал
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели“
09:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
10:00 „Щъркелчето Ричард“ –
анимция, (Люксембург,
Белгия, Германия, Норвегия, 2017), режисьор
– оби Кенгел, Реза Мимера, сценаристи – Раза
Мемари
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Страхотни новини“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „ Учителката по френски“
– сериал, с.2
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ – сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал, с.3
00:00 „Щъркелчето Ричард“ –
анимция, (Люксембург,
Белгия, Германия, Норвегия, 2017), режисьор
– оби Кенгел, Реза Мимера, сценаристи – Раза
Мемари
02:00 „Шегаджии“ – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Сряда, 22 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
07:00 „Учителката по френски“
– сериал
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Сержант Билко“ – комедия (САЩ, 1996), режисьор – Джонатан Лин,
актьори – Стив Мартин,
Дан Акройд, Крис Рок,
Фил Хартман, Глен Хедли
и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „ Учителката по френски“
– сериал, с.2
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ – сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал, с.3
00:00 „Сержант Билко“ – комедия (САЩ, 1996), режисьор – Джонатан Лин,
актьори – Стив Мартин,
Дан Акройд, Крис Рок,
Фил Хартман, Глен Хедли
и др.
02:00 „Шегаджии“ – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Четвъртък, 23 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
07:00 „ Учителката по френски“
– сериал
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Комиците и приятели”
09:30 „Домашен арест“
10:00 „Невероятна ваканция“
– комедия (САЩ, 1988),
режисьор – Хауърд
Дойч, актьори – Дан
Акройд, Джон Кенди,
Анет Бенинг, Стефани
Фараси и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Страхотни новини“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „ Учителката по френски“
– сериал, с.2
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3
22:00 Премиера: „Страхотни
новини“ – сериал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал, с.3
00:00 „Невероятна ваканция“
– комедия (САЩ, 1988),
режисьор – Хауърд
Дойч, актьори – Дан
Акройд, Джон Кенди,
Анет Бенинг, Стефани
Фараси и др.
02:00 „Шегаджии“ – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Двама бащи, двама синове” – сериал
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Български

Писмо от принц Хари и Меган получиха в Баничан
Писмо от принц Хари и съпругата
му Меган Маркъл получи читалището в гоцеделчевското село Баничан.
Благодарственият адрес е заради даровете, които изпратили местните самодейци за сватбения ден на младоженците. Пазителите на българската
традиция от Баничан изпратиха на
младоженците ръчно изплетени вълнени чорапи, изработени в характерен баничански стил. Идеята им хрумнала съвсем случайно, разказва читалищният секретар Румяна Джибова.
"Когато започна да се говори за
прословутата кралска сватба, ни се обадиха журналисти да попитат дали не готвим подарък за кралското семейство и конкретно от прочутите бани-

чански чорапи. Това ни
амбицира и решихме, че
един такъв традиционен български подарък
ще бъде подходящ”, допълва тя.
Жените в Баничан
изплели специално два
чифта чорапи за кралските особи, като добавили връзки, усукани в
цветовете на българското знаме. Отговор не са
чакали, дори мислели,
че може да им върнат обратно пратката. Затова
изненадата им била голяма, когато получили писмо
със символите и печатите на кралския двор.

Бургазлията Емил Чакъров
В Бургас бе подредена фотоизложба, която върна спомена
за бургаската културна емблема
Емил Чакъров.
Експозицията
бе част от поредицата събития, посветени на 70 години от рождението на изтъкнатия диригент.
Емил Чакъров е роден е през 1948 г. в
Бургас. Завършва Музикалното училище в
София като цигулар в

класа на Петър Арнаудов. Когато е на 15 г.,
започва да изучава ди-

рижиране в Софийската
консерватория и осем години по-късно е най-младият лауреат на
конкурса по
дирижиране "Херберт
фон Караян"
в
Берлин.
Впоследствие става
негов асистент
в оперните продукции в Залцбург и
Берлин.
Емил Чакъров дирижира Берлинската
филхармония, Бостън-

ския симфоничен оркестър, Израелската
филхармония, Френския национален оркестър, Лондонския
симфоничен оркестър, Оркестъра на
Лос Анжелис, оркестър Tonhalle – Цюрих, и Чешкия филхармоничен оркестър. Дирижира редовно в продължение на много години
Ленинградската филхармония в самия Ленинград, осъществявайки с нейните музиканти многобройни записи и турнета
в Германия, Австрия
и Италия.

В памет на
Никола Вапцаров
Във връзка с 76-ата
годишнина
от разстрела на Никола Вапцаров
в родната му
къща-музей
в Банско беше открита
фотоизложба "Чака ме
светът". Тя
е подготвена от Музеен комплекс – Банско, по повод 65-годишнината
от връчването му посмъртно на Международната
награда за мир - израз на световното признание
пред гениалното му творчество.
В музея на поета в София за първи път пред публика беше изложен червеният му бележник с оригинала на стихотворението "Не, сега не е за поезия...".
То беше поставено върху масичката от квартирата,
в която поетът е интерниран заради участието си
в Соболевата акция в края на 1940 г. В същия бележник са записите и на "Пролет" ("Отвънка ухае на
люляк..."), което поетът чете на съпругата си на 30
май 1941 г., когато е арестуван в софийския им дом.
"Без да има юбилейна годишнина от разстрела
на Вапцаров, в читалището в Годеч, което носи неговото име, хората са решили да възстановят една традиция - да се отбелязва датата на разстрела
на поета и неговите другари. Това се прави не по
някакви календарни поводи, а от обич към поета.
Затова извадих червения бележник, който се пази
в къщата-музей. Интересът към него е заслужено
огромен", коментира главният уредник на къщатамузей Катя Зографова.

Епохата
на траките

Стоматолог откри
трета изложба

В галерията на "Борисова" № 6 в Русе беше открита третата самостоятелна изложба на русенския стоматолог д-р Димитър Димитров.
Той е роден в Сухиндол, отраснал е в Севлиево,
но повече от 40 години живее в Русе. Творецът
споделя, че първо обикнал рисуването, но после
посветил най-зрелите си години на медицината,
а преди десетина години се завърнал отново към
страстта си към четката.
Близо 90 акварелни творби е събрал художникът, който рисува с масло и сътворява пластики.
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левенчанинът
Милен Първанов създаде нов
видеоклип, озаглавен
„Епохата на траките”,
режисиран и заснет по
негова авторска музика. в него присъстват
атрактивни персонажи и множество епич-

ни сцени от митологията на древните траки. Това ще е и първото парче на Първанов от предстоящия му
нов албум „Пробуждане“, който се очаква да
излезе до средата на
2019 г., съобщи авторът.

в реализацията
на идеята за видеоклипа се включиха
повече от 30 души –
приятели на Милен
Първанов, сред които и плевенският писател стефан
кръстев и съвременният будител Диян Павлов – Джими.
Милен споделя, че
причината за това да
композира рок инструментала и да създаде
видео по тази тематика е дългът, който имаме към историята ни.

а именно да я търсим
неуморно, да я съхраняваме и популяризираме. Навремето тракийската култура е била на по-високо стъпало и от гръцката. в тази връзка се поражда
и самата идея за популяризирането на един
от най-старите народи
на света – тракийския,
както и да се припомни, че всъщност ние,
българите, сме потомците на този славен
народ, твърди Милен
Първанов.

Òàéíèòå íà ×åðíî ìîðå
Повечето от картините е създал през последните
пет-шест години, когато постепенно и с удоволствие е започнал да се освобождава от динамиката
на ежедневието и да се отдава на рисуването на
пейзажи, архитектурни сгради, горски животни
и диви коне или полски цветя. Рисува природни
красоти, които са го впечатлили по време на ловните му скитания, и превръща обикновения магарешки бодил и финото глухарче в обекти на естетическо възпроизвеждане, а друг път решава да
увековечи собствения си петел в картина. Самият
стоматолог се оприличава с една от картините си,
изобразяваща устремен в галопа си кон, и сподели, че все така е препускал през годините и сега,
в навечерието на 70- годишнината си, има време
за любимите си страсти - рисуване, лов и риболов.

"Тайните на Черно море"
бе изложба, която отвори
врата директно към дълбините на подводния свят и
показа неговото непознато лице. Експозицията беше открита в КЦ "Морско
казино" със специална церемония и празничен концерт, изнесен от оркестъра
на Държавна опера - Бургас.
Тя бе част от събитията за
отбелязването на Европейския морски ден.
В изложбата бяха представени любопитни артефакти от морската ни история
и 7 3D макета на потънали
кораби. Плавателните съдове

са пресъздадени
във вида, в който
са открити при последните проучвания на морското дъно по време
на мащабния проект Black Sea Map.
Предмети от бита на хората от Античността и Средновековието, както и макети на кораби обогатяваха представата на
посетителите за
историята.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Проблеми

Пиян и надрусан
помете 6
момичета
Дрогиран и пиян шофьор прегази шест пешеходки на тротоар в Китен. Заради високата скорост по време
на завой колата му
излиза от пътното
платно, помита момичетата и се обръща по таван.
Инцидентът се е
случил до почивна
база „Морско утро”.
Пострадалите момичета са от
Лом и са на възраст между 15 и 18
години. Те са вървели по тротоара,
когато върху тях
връхлетял автомобилът. Една от тях е
получила фрактура
на шиен прешлен,

В

андали посегнаха на гроба на актрисата Пепа Николова. Открадната е
пластика на скулптора
Георги Чапкънов, създадена в нейна памет.
Вече 12 години животът на дъщерята Алекс Сърчаджиева,
продължава без майка
й. Актрисата отива да
занесе цветя на гроба
й и го намира поруган.
"Просто
полудях
от това, което видях.
Хвърлих цветята и побеснях! В потрес съм,
изключително възмутена съм", заяви Алекс
Сърчаджиева.
"Това, което е откраднато е изключително сантиментално, защото Чапкънов
го направи абсолютно
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две са с травматичен шок в реанимацията на бургаската
болница, а останалите три са освободени за домашно лечение.
Шофьорът Даниел С. е тестван за
употреба на наркотични или упойващи вещества, като дрегерът е отчел
0,92 промила алкохол. 31-годишният
мъж е дал и положителна проба за
употреба на амфетамин.
Той е арестуван
за 24 часа. Има 9-годишен шофьорски
стаж. В колата при
него са се возели
двама софиянци.

Намериха
наркотици
при дядо

Врачанин на 71 години е задържан в ареста за притежание на няколко вида наркотици. При полицейска операция в жилището на възрастния мъж
са намерени и иззети
(по описа на ОДМВР - Враца) плик,
съдържащ бяло
прахообразно
вещество с тегло 87 грама,
което при направения наркотест реагира
на амфетамин;
пластмасова кутия,
съдържаща бяло прахообразно вещество с тегло около 5 грама; два плика, които
съдържат бяло прахообразно вещество с
общо тегло 10 грама; три електронни везни; осем плика, съдържащи зелена суха
листна маса с общо тегло 2,5 килограма,
която при направения полеви наркотест
реагира на канабис; два стъклени буркана от 6 л с канабис; плик, който съдържа
около 30 сини таблетки.

Конфликти

ÊÐÈÌÈ
10 кг
амфетамини ÕÐÎÍÈÊÀ
откриха
в София
Служители на столичното Осмо РУ са открили голямо количество наркотици в жилище
в ж.к."Дружба".
Криминалистите са намерили почти
10 кг - множество пликове
с бучки бяло
прахообразно
вещество и тревиста маса, три везни, машина за пресоване, различни видове киселини и опаковъчни пликчета. Резултатът от експертизата е показал,
че иззетите вещества са 9828 г
амфетамин, 33.66 г коноп и 0.93
г кокаин. Задържани са двама
мъже - на 58 и 21 години.
Наложена им е мярка за неотклонение задържане под стража
за 72 часа.

Ïîðóãàõà ãðîáà
Мамят по телефона
íà àêòðèñà с чума по животните

безвъзмездно, с цялата си любов, която има
към майка ми”, добавя тя. "Не трябва да се

мълчи, защото загиваме. Трябва да се
знае, да се говори",
каза Сърчаджиева.
Заради зачестилите вандалски прояви от Централните софийски гробища обсъждат идеята
да заработи и конна
полиция. В момента
обикалят три автопатрула.
Малко преди този случай под носа на охранителите вандали оскверниха гроба на българския държавник Стефан Стамболов.

Ветеринарните лекари
предупреждават за нова
телефонна измама - плашат фермери с чума по
животните им. Стопанин
от малко казанлъшко село получил обаждане, че
в стадото му има болни
от чума овце. Срещу съответната сума обаче животните му няма да бъдат
проверявани. Притесненият фермер веднага позвънил на местния ветеринарен лекар.
"След проверка от мен
и официалния ветеринарен лекар става ясно,
че такава болест няма в
нашия регион и кръвни

проби не се взимат", каза
д-р Стоимен Шиков.
Телефонните измамници заявили, че са от Фонд
"Земеделие". После пък
казали, че са служители
на общината. "Стана ясно,
че се използва страхът на
хората, за да се изнудват
за пари", каза д-р Шиков.
"Моят апел към собствениците на животни
е винаги да говорят с ветеринарния си лекар и да
се осланят на неговата
преценка", подчерта д-р
Трайчо Алков, представител на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз.

Внук обра баба си Ïðîòåñòè â Ðóìúíèÿ

Тийнейджър е уличен
в обира на собствената
си баба, която установила, че спестяванията
й липсват.
62-годишната жена успяла да спести 3040 лв.,

които държала в жилището си в Смолян.
Тя потърсила скътаните банкноти, но от
тях нямало и
следа. Жената се обадила
в полицията,
за да потърси
помощ.
Незабавно
след получаване на сигнала са предприети оперативно-издирвателни действия,
в резултат на които е
установено, че евентуалният извършител е
18-годишният внук на
жената.

В румънската столица Букурещ и
в други градове се провеждат масови демонстрации, организирани в
социалните мрежи. 60 000 души поискаха на първия митинг оставката
на социалдемократите.
Хиляди румънци, много от които
пристигнали специално за демонстрацията от чужбина,
се обявиха срещу
правителството и
корупцията в страната.
Над 440 души пострадаха при сблъсъците с полицията първия ден. Срещу демонстрантите жандармерията използва водни оръдия, сълзотворен газ и лютив спрей.
Провокатори и футболни агитки

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

се опитаха да проникнат в сградата
на правителството.
През останалите два дни нямаше
сблъсъци с органите на реда, демонстрациите преминаха спокойно. То-

ва на практика е акция за подкопаване на държавната власт и призив
към подновяване на насилието, което цели сваляне на правителството, смята министър-председателят
Драгня.

МорЕТо вЗЕ ЖЕрТви
4-ма мъже и 3 деца се
удавиха само за два дни.
Телата на трите деца,
удавили се в морето край
Дуранкулак, бяха открити и са разпознати, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев. Момчетата
са открити на около километър в южна посока от
мястото, където се влезли да се къпят в неохраняем плаж край село крапец. Децата са на възраст
между 12-15 години.
Четирима мъже се удавиха само за два дни по
Южното Черноморие,
смъртните случаи са в
слънчев бряг, Приморско и Бургас. летовници
открили тяло на плажа до
пост №6 в слънчев бряг–
юг. в морето на Международния младежки център
се удавил молдовец, на 24
години, пристигнал на почивка с приятели. На Южния плаж в Приморско се
удавил и 27 годишен турист от Пловдив. вторият е завлечен от мъртвото вълнение навътре в морето. оказало се, че те са
двама братя близнаци.
Намерен е и удавен
мъж на северния плаж в
Бургас.

МоМЧЕ ПоТъНа
в ЯЗовир
15-годишно момче се е
удавило в язовир във врачанско. Трагичният инцидент е станал във водоема на село Добролево.
Никсън илиев, който е от
ромски произход, решил
да поплува. Той бил с още
няколко деца от махалата. седмокласникът тръгнал да скача във водоема
надолу с глава, но вместо в дълбокото, скочил в
плиткото. Никсън си ударил главата, изгубил съзнание и се удавил.
въЗрасТЕН колоЕЗДаЧ
ЗагиНа
73-годишен велосипедист загина на място при
пътен инцидент в село ръжево конаре.
По първоначални данни мъжът бил блъснат
отзад от лек автомобил
"Форд", управляван от
45-годишен водач.
ПолиЦай ТраФикаНТ
29-годишен служител
на охранителна полиция
- софия е арестуван за трафик на афганистанци от
Бургас за столицата. Пловдивската прокуратура
съобщи, че пет пъти полицейски екипи са опитвали
да спрат колата на колегата си и той не се е подчинявал. след като е обявен
за издирване, служителят
е задържан в Пирдоп.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

Прозорец към света
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ÑÒÐÀÍÀÒÀ ÍÀ ÓÑÌÈÂÊÈÒÅ
Пътешествието към тази далечна за нас страна започна с 5-часов
полет до Доха, Катар. Продължихме
със 7-часов полет до Банкок.
Наричат Тайланд най-омагьосващата страна в света и несъмнено тя
има невиждано влияние върху всеки, който я посети. Богата е не само на екзотични плажове, мистични
храмове и природни забележителности, но в нея живее невероятно сърдечен и приветлив
народ.
Известна е като страната на
усмивките
именно заради сърцатите
хора,
ко-

шум, тук-там колички и рикши. Хаосът завладява още в самото начало. Аромат на улична храна и фрешове от екзотични плодове ни съпътстват на всяка улица. Високата
влажност на въздуха и жегата бяха
постоянна компания през краткото
ни пребиваване там. Усетихме истинския дух на Азия! Още първия
ден посетихме храма на полегналия Буда – Уат По, и се потопихме
в мистичния дух на страната. Ключово място в храма заема огромната статуя на Буда – 15 метра висока и 46 метра дълга. Позата изобразява влизането в нирвана и
края на преражданията. Отвори ни се прекрасна възможност за обяд, за да
видим целия Банкок от „Байоки
скай” - найвисоката
сграда

ито
следват
буог
дистките
ро
мн
принципи във
ия
всички аспекти на
т
Бу
своя живот. Макар и
да
не особено заможни, те
са щастливи. Културата им е
много различна от западната и е
силно съсредоточена върху семейството и начина на живот.

в

Банкок – космополитен,
очарователен, мистичен
Банкок е столица на Тайланд
от 1782 г. На български Банкок означава „град на ангелите“. Ще започнем разказа си директно със
слизането от самолета на аеропорт Суварнабхуми

в
т о зи мегаполис. Тежък въздух
с температура от 35 градуса на сянка
и влажност 70%
буквално ни обгърна за „добре дошли”.
Летището впечатлява с
размера и красиво декорирания интериор. Банкок ни посрещна както с бляскавите си небостъргачи, така и с историческите си храмове и луксозни хотели. В
него минало, настояще и бъдеще са
хармонично преплетени. Изумителен град! Изключително азиатски и
в същото време много космополитен. Улиците са препълнени с хора,
които говорят на различни езици,
и въпреки грандиозните му размери човек се чувства малко натясно.
За нас това беше градът на контрастите. Цветни улици с безкрайни
задръствания. Таксита, клаксони,

град а ,
на чийто последен етаж
се намира
страхотен европейски ресторант. Домакините
ни подариха т. нар.
аватар шоу. Преживяването е трудно да се
опише и обясни. Спектакълът представлява театър и 4D кино
ведно. Част от актьорите се движат по кабели, играейки
ролите на
птици и
ангели.
Всичк и
с а

о б лечени
м
в неверора
х
ятни
костюми.
и
к
т
Шоуто
продължас
ди
ва около 1 час. След
Бу
спектакъла, когато вече
щяхме да си тръгваме, се
озовахме в гората на Химапана - реална 360-градусова сцена,
на която представлението продължи, а ние бяхме в центъра на случващите се събития. В гората имаше
истински водопади, растения и роботизирани животни. Подарък от
организаторите - незабравим.
В Банкок може да се разходите с лодка из прословутите водни
канали. Неслучайно наричат града
Венеция на Изтока. Не пропуснахме нощния круиз по величествената река Чао Прая, за да се полюбуваме на красивата панорама на мегаполиса. А също и възможността
да посетим ферма за слонове в Качанабури. Там пояздихме огромните животни.
Елина ДиМова, Деян ДЕЧЕв

Село Рибен край Плевен е едно от местата,
предпочитани за живот
поне от 7000 години.
Това установиха археологическите разкопки
в местността Градище.
Освен следи от първите
земеделци в Европа мястото крие тракийско светилище и
голям римски
храм.
Ценна глинена
ена плочка
с пиктографски знаци на
5000 г. също
е открита при
разкопки. Според учените тя може да се окаже свидетелство за най-старата
писменост в света, доста по-ранна от тази в Шумер и Египет. Находката
е от антично селище. Намирало се е между между двата големи римски
града Улпия Ескус и Тримонциум.
„Тук става дума за
първите форми, за началото и еволюцията на
човешката писменост.
Но трябва да го наложим научно” - уточняват специалисти. По думите им археолозите
работят по свидетелства за култура на Балканския полуостров,
каквато няма никъде
другаде по света. Продължила е близо 2500 г.
„Тя поставя основата
на всички големи достижения днес - архитектура, градоустройство,
реч, занаяти, търговия...
На култово-обредните
системи, които днес на-

ричаме религии. Едно такова общество, достигнало до тях, е
осъществявало
комуникакация чрез
пиктографии. Подобни
пиктограми са открити
и в Сърбия, в Тракия, в
Североизточна и в Северозападна България.
Ние сме намерили поредно доказателство” посочват още те.
Безценна и рядка варовикова ара, посветена
на езическия бог Порон,
също е открита при разкопки на римската пътна
станция „Ад Путеа“, намираща се край Рибен. Находката е от първата половина на 3 век от новата ера. До момента това
е третата открита ара от
целия античен свят, посветена на бог Поробон,
за когото археолозите не
знаят нищо. Хипотезите
за произхода на името на
божеството са различни,
както и какво покровителства то. За миналата
година откритите интересни находки на обекта са около 50. Сред тях
са долната част на статуя

на бог Херакъл, на Дионис, в последния ден от
разкопките е открит постамент на статуя с надпис, посветен на Юпитер.
Сред откритията е и жертвеник. Учените смятат,
че по тези места е имало
култов център. По думите им обектът край Рибен
е не по-малко значим от
античната крепост Цари
Мали град до село Белчин
и може да е предпоставка за развитието на културен туризъм, какъвто има
и край село Гиген, близо
до град Гулянци.
Разкрита е и охранителна кула, малка кула,
която е част от крепостната стена, много керамика, сандък с жито, което се оказва лимец, ключ
от порта, панти и дръжка
на врата, основи на стълбището, което е водело
към втория етаж на кулата, огромна кука за рибарска въдица, керамика. Открити са работилница за топене на олово
и керамично ателие, както и основите на представителна обществена
сграда с хипокауст (подово отопление).

иво аНгЕлов

Ãîëÿìà Áîãîðîäèöà
От стр. 1
Според Светото писание това е денят,
в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при
сина си.
Три дни преди смъртта Архангел Гавраил й съобщава, че Бог е пожелал да я вземе
при себе си в своето царство, за да царува
вечно с него. Последното й желание е да види светите апостоли заедно. По чуден начин те се
пренасят
пред вратите на
дома й в
Йерусалим. Три
дни след
това сам
Исус Христос в небесна слава, обкръжен от
ангелски
ликове и
светци,
слиза от
небесата за душата на света Богородица.
Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за
да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащаницата й.
Ставайки от трапезата, апостолите

чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена
от ангели, която им казва: "Радвайте се,
защото съм с вас през всичките дни."
В памет на явяването й пред апостолите църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави "въздигане на хляба".
На Голяма Богородица след тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените
след това
раздават
за здраве и
за починалите близки.
На този
ден правят
родови срещи, свързани с жертвоприношение - курбан
за живот, за
здраве, за
плодородна година, против премеждия и
болести. Непременно се ядат диня и грозде.
Разрешава се риба. Вярващите даряват на
църквата свещи, домашно тъкано платно,
месал, кърпа и пари.
имен ден празнуват кръстените с
имената мара, мария, марин, марияна,
мариета, мариела, Преслав и Преслава.
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Продължение от бр. 32

Здравеопазване

Основна цел на
предлаганата концепция в здравеопазването е да върнем държавата в управлението,
регулацията и контрола на здравеопазването
в Република България и
да гарантираме на всеки достъп до здравеопазване.
За здравноосигурените лица – гарантиран
достъп до безплатно и
навременно медицинско обслужване, както
и аптечни услуги 24 часа в денонощието.
За здравнонеосигурените лица – държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с
публични финансови
ресурси.

За болниците
 Премахване на
търговския статут на
държавните лечебни
заведения и замяната му с принципно нов
статут, отговарящ на
социалния характер,
същност и насоченост
на здравеопазването.
 Нова система за
контрол на разходите,
обвързана с качество
и резултати. Заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси
по цени, определени от
държавата (НЗОК), само за болници, които
не са търговски дружества.
 Същностна промяна на системата за
акредитация на лечебните заведения, на база ревизия и модернизация на медицинските
стандарти.
Поставяне на пациента в центъра на
здравната
система
чрез:
 засилване на финансовата защита;
 рязко намаляване
на частните плащания
на населението;
 повишаване обема и качеството на медицинските услуги.
 недопускане демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Възстановяване на доверието в здравноосигурителната система.
 Засилване
на
контрола за участие
в здравноосигурителния процес с оглед
намаляване броя на
здравнонеосигурените лица. Заплащане от
държавата на пълния
размер на здравноосигурителните вноски
за деца, пенсионери и
държавни служители.
Налагане на респекти-

ращи етични правила в
Националната здравна
система.
 Въвеждане на Персонално медицинско досие (ПМД), обединяващо
цялата информация (клинична, медицинска и финансова) за даден пациент във всеки етап от живота му.
 Въвеждане на диференцирана ставка на
ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия. Ежегодно
държавно определяне
на цените на лекарствата от реимбурсния списък и медицински изделия както за болниците,
така и за аптеките (това
премахва обществените
поръчки за лекарства и
медицински изделия).
 Пълна прозрачност
на разходите в здравеопазването. Предоставяне на информация за
покупките и продажбите 24 часа в денонощието, всеки ден от търговци на едро и на дребно
с лекарствени продукти
и медицински изделия
на пациенти, заинтере-

совани лица и организации. Няма търговска тайна при сделки с публичен
ресурс.

ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУКА
И КУЛТУРА
Първата и
неотложна задача
е спасяването
на българското
училище

Предлагаме:
Образованието е
държавен приоритет
и обект на изключителен контрол от държавата.
Образователна система, която дава достъп на всеки български гражданин до съвременни знания и
умения; да помага за
намаляване на неравенствата, за профе-

сионална готовност в
силно динамична икономическа среда;
Образователен модел, насочен към добро ниво на владеене
на български език и
към развитие на езикови умения; солидна
математическа подготовка; овладяване на
нужните познания от
областите на естествените науки, от областите на хуманитарните и на обществените науки; ориентири
в осмисляне на цивилизационните процеси; гражданска подготовка и умения за общуване.

Достъпно и
съвременно училище,
мотивирани
и мислещи ученици,
образована нация

ОСНОВНА ЦЕЛ: На изхода на образователната
система да имаме образовани, знаещи и можещи български граждани,

обичащи родината, готови за ефективно участие
в пазара на труда и в обществения живот.

Приоритети
в областта
на вътрешната
сигурност и
обществения
ред

Нашата основна цел
е да се спре натискът
на битовата престъпност върху цели райони и населени места в
страната, ще създадем
условия за адекватна
и ефективна реакция
от страна на властите
на всички престъпления, преодоляване на
чувството за безизходица и незащитеност
у гражданите и недопускане на безнаказаност за престъпниците.
Усилията ще се фокусират върху огра-

ничаване на основните криминогенни фактори – увеличаващата
се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда
или социална класа,
нарастващата употреба и разпространение
на наркотици, преодоляване на задълбочаващата се и особено опасна тенденция
на етнизация на престъпността и създаване на престъпни гета,
ограничаване на присъствието на международната организирана престъпност и
намаляване на риска
страната да стане място на дислоциране на
големи международни
престъпни интереси и
групировки.
Към 2025 г.:
 битовата престъпност в селата и малките
населени места следва да бъде ограничена, като от 53 престъпления на 10 000 население (регистрира-

ни от МВР през 2016
г.) се намали до 30-35
на 10 000;
 на базата на рязко засилване на превенцията – да намалее
с 20% броят на кражбите и с не по-малко
от 25% на рецидивите. За целта трябва да
се реализират програми за последваща социализация на осъдените и на излежалите
присъдите си лица –
образование, изучаване на занаяти, устройване на работа и пр.;
 съществено намаляване на престъпленията, извършени от
лица от ромския етнос,
до постигане на размери, съпоставими със
средните за страната;
 следва да бъдат
пресечени и сведени
до минимум основните форми на организирана престъпност в
икономиката – изма-

мите с ДДС, прането
на пари, контрабандата с горива и акцизни стоки, корупцията
при обществените поръчки. За целта е необходимо да се създадат радикално нови ефективни организационни, икономически, финансовостопански, контролни
и наказателноправни
инструменти;
 необходимо е да
се установи стабилна
тенденция за намаляване броя на наркоманите в България. Към
2025 г. – намаляване
над 2 пъти на броя на
наркоманите на възраст до 18 г. в сравнение с 2018 г.
Борбата с престъпността следва да се
осигури с най-съвременни технологични и
технически средства.
Да се изгради национална система за видеонаблюдение на населените места и пътищата. За целта да
се създаде нова специализирана
изпълнителна
структура към
МВР. Тези цели
ще се реализират чрез:
 Разработване на нова
законова основа за провеждане на реформите.
 Разработване на принципно нова концепция за борба с корупцията и нов антикорупционен кодекс.
 Разработване на нов закон за борба с
тероризма, ограничаващ възможностите за
нарушаване на човешките права и засилващ
гаранциите в това отношение.

Борба
с корупцията
и демонтаж на
паралелната
държава

Борбата с корупцията следва да се осъществява на принципно нова основа. В нея
основна роля трябва
да се отдели на въпросите, отнасящи се
до начините на упражняване на властта, утвърждаване на демокрацията, защита на
принципите на пазарната икономика, възстановяване на справедливостта и връщане на достойнството
на хората и нацията.

Демографската
криза

Демографската катастрофа заедно с
бедността, нарастващите неравенства и
регионалните
диспропорции са сред
най-големите заплахи, пред които е изправено днес българското общество.
Динамиката показва
продължаващо влошаване на показателите и увеличаване
на риска за националната сигурност
от ниската раждаемост и миграцията,
високата смъртност,
нарастващото социално разслоение и
бедност, продължаващото обезлюдяване на голяма част
от регионите на България. За да бъдат
спрени негативните
демографски тенденции, е необходимо на
първо място закрилата на семейството
и децата да се превърне в ценност за
обществото и приоритет за държавата.
Тенденции
и проблеми

Населението
на България се топи
и застарява

Годините на прехода ще останат в историята като време на
безпрецедентна демографска криза, чиито последици оставят трайни отпечатъци върху възпроизводството на населението на страната за
десетилетия напред.
Като се изключи периодът 2005-2009 г.,
когато раждаемостта
нарасна с 15%, и 20132014 г., когато раждаемостта нарасна с
1000 деца (от 66 578
през 2013 г. на 67 585
през 2014 г.), тенденцията й за намаляване е трайна. В последните години България
годишно намалява с
около 45 хиляди души. Тоест всяка година изчезва един град
като Разград. Ако това не бъде променено, през 2040 г. населението на страната
ще е под 6 млн., помалко с 3 млн. души
в сравнение с 1988 г.
Делът на хората над
65 години ще нарасне до 28%.
За периода 20012017 г. населението
в трудоспособна възраст е намаляло с над
400 хиляди души.
Следва

История

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

13

Трибуна

33

Български

Преди 1000 години

Çàãèâà Ïúðâîòî áúëãàðñêî öàðñòâî
След като през 971 г.
Североизточна България е превзета от Византия, югозападните български територии остават под властта на Комитопулите – синовете
на комит Никола – Мойсей, Давид, Арон и Самуил. Център на държавата става гр. Преспа, а
по-късно гр. Охрид.
Междувременно във
Византия на власт идва новият император
Василий ІІ (976-1025) –
най-могъщият представител на Македонската
династия. През първите
години той е зает с бунтове в Мала Азия. Това
е използвано от българите за настъпление и
възвръщане на територии от Византия.
През 976 г. Комитопулите започват военни действия срещу Византия, но още в началото Давид е убит от
скитащи власи, а Мойсей загива при обсадата на Сяр. От Константинопол успяват да избягат Петровите синове Борис ІІ и Роман. На
границата Борис е убит
от българските войници, тъй като го вземат
по дрехите за ромеец.

За български цар е обявен Роман (976-991).
През 986 г. император
Василий ІІ предприема
първия си поход в България. Той обсажда Сердика (днешна София), но
не успява да я превземе. При оттеглянето си
в прохода Траянови врата – наречен още Българска клисура (до Ихтиман) – претърпява поражение, като едва се спасява с бягство.
Братята Арон и Самуил в началото са единни, но към 987 г. Арон
е заподозрян в съглашение с византийците.
На 14 юни 987 г. в местността Разметица (близо до Дупница) изменникът е екзекутиран с
цялото му семейство.
Пощаден е само първородният му син Иван
Владислав. В България
остават да управляват
Роман и Самуил, но първенство има Самуил.
През 989-991 г. Самуил освобождава Североизточна България, отвъддунавски територии
и част от Тракия. Цар Роман управлява в Скопие,
където основава манастира ”Св. Георги Бързи”. През 991 г. Василий

ІІ влиза в града и пленява царя, който умира
по-късно в тъмница. На
престола застава сам

ил дава на Ашот Таронит и го прави управител на Драч. С династичен брак урежда и отно-

цар Самуил (991-1014).
През 996 г. българите нахлуват в Тесалия
и достигат до Пелопонес. На връщане при р.
Сперхей претърпяват
тежко поражение и царят едва се спасява заедно със сина си Гаврил
Радомир.
През 997-998 г. цар Самуил предприема голям
поход по Адриатическото крайбрежие и покорява сръбските княжества. Пленява княза на
Зета Иван Владимир и го
оженва за дъщеря си Теодора (Косара).
Другата си дъщеря
Мирослава цар Саму-

шенията си с унгарците,
като жени Гаврил Радомир за дъщерята на унгарския вожд Гейза.
В началото на ХІ в. Василий ІІ подновява военните действия срещу България и превзема Североизточна България (1000 г.), Верея,
Сервия и Воден (1001
г.). След осеммесечна
обсада превзема Видин (1003 г.), а след това и Скопие (1005 г.). Насочва се към Средец, но
при Перник е отблъснат от войводата Кракра. През 1009 г. цар Самуил предприема поход към Солун, но пре-

Àêòèâíà ó÷àñòíè÷êà â
àíòèôàøèñòêàòà ñúïðîòèâà
120 г. от рождението на Цола ДраГоЙЧеВа

Родена е на 18.8.1898 г. в Бяла Слатина в семейството на бедни родители, които вземат дейно участие в борбата срещу капитализма и фашизма в България.
Завършва Висшия педагогически
институт в София. След завършването му се посвещава на учителската професия. А като й отнемат това право, започва да изкарва прехраната си като преводач от френски език, който владее перфектно. През 1919 г. става
член на БРП (к). Участва в Септемврийското въстание през 1923 г.
Заради това е осъдена на 15 години затвор по ЗЗД. По-късно е
изпратена в концлагер, а от там е
преместена в затвора в Пловдив
вече със смъртна присъда. През
1925 г. в затвора ражда Чавдар.

Принудена е там да живее при
нечовешки условия. За нейната
участ научава големият френски
общественик и писател Анри Барбюс. Той я посещава в затвора в
Пловдив и по негово настояване е преместена в Софийския затвор. След освобождаването от
затвора заминава за СССР през
1932 г. и две години работи в Коминтерна, след което завършва
двегодишната Ленинска школа
в Москва. Връща се България и
се включва в антифашистката съпротива. Арестувана е и осъдена
отново по ЗЗД на смърт от фашисткото правителство. Излиза
от затвора след 9.9.1944 г., като
взема дейно участие в строителството на социализма. Последователно е член на ЦК на БКП, на
ПБ на ЦК, председател на ОФ, за
създаването на който има големи заслуги. Дългогодишен председател е на Българския женски
съюз. Била е министър на пощите и съобщенията, председател
на Националния комитет за защита на мира и председател на
Общонародния комитет за българо-съветска дружба. Герой е на
социалистическия труд и на НРБ.
Преживяното в периода на капитализма и фашизма, нейната борба за благото на народа тя описва
с големи подробности в тритомника „Повеля на дълга“.
Умира на 26 май 1992 г. на
94-годишна възраст.
кръстьо къНЕв

Съборът на БСП от
29 юли отново е знаково
събитие за българската
политика и от него
могат да се направят
много изводи.
Ще започна с думите на един
от хилядите присъстващи. На
въпроса на журналист „Защо
сте на Бузлуджа на този ден?“
той отговори: „Дойдохме да
подкрепим този велик събор,
защото само това ще остане на
България.“ От думите се разбира, че човекът е симпатизант
социалист, той подкрепя този
„велик събор“ и не очаква нищо добро да се случи на България скоро. Други бяха по-поетични, от трибуната се лееха вяра и сила.
В съзнанието на десетки и стотици хиляди хора, които отиват или не
на Бузлуджа, този връх
е станал символ на социализма, но не просто на социалистическата
идея, която всеки сам разбира за себе си и никой не се
хваща да я обясни днес. Те все
още имат предвид този социализъм, който хората познават
в България. И това далеч не е
носталгия по младостта. Това
е времето на постиженията на
България като модерна държава, класирана по качество на
живот в първите 30 на планетата. Това е съзнанието, че тази класация сега изглежда непостижима. Хората имат памет
за реалностите в своя живот –
какво е било добре и какво не.
Проблемът е, че в баланса между капитализма и социализма

търпява поражение при
Крета (до Солун).
На 14 юли 1014 г. при
с. Ключ в подножието на
планината Беласица се
разгаря най-решителната битка, която завършва с пълна победа
на ромеите. Пленените
15 000 български войници по заповед на императора са ослепени,
като на всеки 100 души
оставят по един водач
с едно око. За тази своя
жестокост Василий ІІ е
наречен ”Българоубиец”. При вида на войниците цар Самуил получава сърдечен удар и
след два дни умира (6
октомври 1014 г.).
Властта се поема от
сина му Гаврил Радомир
(1014-1015), който спечелва няколко сражения, но скоро противникът превзема Щип и Воден. Царят прави предложение за мир, но Василий ІІ го отхвърля и
превзема Мъглен.
По време на лов Гаврил Радомир е убит от
братовчед си Иван Владислав (1015-1018), който се обявява за цар. Василий ІІ се възползва от
междуособиците и превзема Охрид. Иван Вла-

дислав премества столицата в Битоля, за което свидетелства Битолският надпис. През 1016
г. той заповядва да убият сръбския княз Иван
Владимир, зет на Самуил. След това прави опит да привлече на своя
страна печенегите отвъд Дунава, но не успява.
През февруари 1018
г. Иван Владислав е убит
при обсадата на Драч.
През март 1018 г. Василий ІІ влиза победно в
Охрид и заграбва българското царско съкровище. Царицата Мария,
патриарх Давид, Кракра Пернишки и др. се
предават, но други продължават борбата.
Престолонаследникът Пресиян ІІ с братята си и воеводата Ивац
се укрепват за известно време в албанската
планина Томор. В Сремската област последен
се защитава воеводата
Сермон, но е убит с измама.
Така в края на 1018
и в началото на 1019 г.
Василий ІІ Българоубиец подчинява цяла България. През 1025 г. патриаршията в Дебър също губи своята самостоятелност. Българската аристокрация не се
оказва единна и не успява да опази Първото
българско царство.

БУЗЛУДЖА 2018
в равносметката на днешното българско население социализмът печели. Качеството на живота се определя от
всички ценности, към които
хората се стремят и до които имат достъп. И както и да
се обясняват „европейските
ценности“ днес, колкото и те
да са възвишени – българите нямат достъп до тях и не
ги възприемат.
От събора на Бузлуджа се
вижда, че социализмът сега
е част

о т
житейските
ценности на българина. Социализмът такъв, какъвто той го
разбира – с грижите на държавата, с държавния оптимизъм, с работата, почивката,
училището на децата и здравните кабинети по селата. Да
искаме демокрация - добре,
но ако тя ни носи само обедняване и болести – защо да
я искаме – пита мнозинство-

то от българските граждани.
Около два милиона от българите, които решиха, че капитализмът е по-добър, заминаха и сега в действителност в България няма кой да
го изгражда. ГЕРБ можа да
стигне до дивата му версия и
авторитарната власт. Б. Борисов, като силен за България
шеф на махалата, успява да
разпределя благините между тези, които го слушат, и да
превърне всички уж граждани във феодални поданици.
Дясното присъства в центъра на София, Пловдив и Варна и не дава сериозен отговор на популизма. Национализмът се продаде и ще ни трябва нов.
Има и още,
но това са някои
основни причини,
поради които толкова много българи се
струпаха на Бузлуджа и искат да видят светлина в тунела. И действително БСП все
повече е в ситуация да иска
избори не колкото може побързо, а в най-оптимистичния вариант заедно с местните избори през есента на
2019. Това изглежда е и разумният политически вариант
при настоящата всеобхватна
власт на Борисов.
Доцент Мария Пиргова
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Домашен

Сладката царевица
проверява
храносмилането

Ако храносмилането е забавено, това може да е свързано с редица други здравни
проблеми - синдром на нервния стомах, гастроентеритис
или пък много рядко туморни
образувания. За да проверите как работят червата, хапнете малко сладка царевица.
След това измерете времето
от яденето до момента, в който ще изхвърлите люспите в
тоалетната. Време за храносмилане от 24 до 48 часа се
смята за нормално.
След 72 часа процесът е
вече твърде бавен. Ако изхвърлите царевицата за
по-малко от 24 часа, няма
за какво да се притеснявате.

Лист хартия ревизира
хормоните на
щитовидната жлеза

Треперещите ръце може
да са знак за хиперактивна
щитовидна жлеза и това важи
особено за жените между 20-

тåñòîâå
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та се тресе видимо, това може да означава свръхактивна
щитовидна жлеза. При обратния процес, когато тя не произвежда достатъчно тиротоксин, метаболизмът се забавя, както и рефлексите.
Един от начините да проверите дали имате този проблем е с

рефлекса на глезена

Кръстосайте крак върху
крак. Опънете бавно горния,
като гледате ахилесовото сухожилие - намира се точно
над петата. Рязко го ударете
с лъжица. Глезенът обикновено реагира мигновено. Ако
обаче има забавен рефлекс
или пък кракът се върне бавно в първоначалната си позиция, може да имате хипоактивна щитовидна жлеза.

Докоснете носа за
проверка на мозъка

Качвайте стълби
за белите дробове
Най-простият начин да
проверите как работят белите дробове е да ходите
бързо в продължение на 2
минути, докато си говорите
с приятел. Или пък се обадете на някого по мобилния
телефон и говорете, докато ходите нагоре-надолу
по стълбите. Ако дишането
стане учестено, чувствате
се некомфортно или чувате
свирещ звук, трябва непременно да отидете при личния си лекар.

Български

и 40-годишна възраст. Жлезата произвежда твърде много
от хормона тиротоксин, което води до ускоряване на пулса и до напрегната мускулатура, загуба на тегло, нервност
и проблеми със съня. За да
проверите хормона, опънете
напред ръка с дланта надолу
и отгоре сложете лист хартия
среден размер. Ако хартия-

Проверката на координацията може да даде сигнал за
заболявания като множествена склероза или дори за
инсулт. За да направите теста, седнете срещу приятел
и го помолете да движи пръста на ръката си, така че да
я стигате няколко сантиметра вляво, после вдясно, назад и напред. При всяко движение докосвайте пръста му,
а после носа си. Ако имате
увреждане на малкия мозък,
няма да успеете да хванете
пръста.

Признаци,
че в тялото са се
натрупали токсини
Това веднага оказва
своето влияние върху
качеството на живот,
но в забързаното ежедневие може да не забележим, че нещо не е както трябва. Ето най-характерните признаци,
за които трябва да сме
бдителни:
 лошият дъх – това е един от най-показателните признаци, който трябва да ви подскаже, че тялото ви се нуждае от детоксикация.
Ако имате лош дъх и не
можете да се отървете
от него въпреки честото миене на зъбите, това означава, че черният дроб не функционира добре и в тялото ни
се натрупват излишни
токсини.
 Болките в мускулите и ставите
– те също може
да бъдат засегнати. Ако
чувствате редовно болки,
това може да
е още един
знак,
че
има твърде
много токсини в тялото.
 Промените в настроението подсказват, че тялото трябва
да се изчисти от токсини. Ако се чувствате неспокойни, загрижени,

обърнете внимание на
храната, която приемате, защото тя може да
бъде причина за натрупването на отпадни
продукти.
 Запекът може да
е причинен от наличието на токсини и освен
това не позволява на тялото да се освободи от
тях. Той може да причини умора и главоболие.
 свръхчувствителността към аромати – забелязали сте, че
обонянието ви е станало по-чувствително към
ароматите.
 Постоянното увеличаване на теглото –
ако се чудите защо въпреки ходенето на
фитнес и
изтощителните

физически упражнения
не можете да отслабнете, това означава, че
токсините причиняват
хормонален дисбаланс,
който пречи за ефективното отслабване.

съветник
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Не изхвърляйте листата
от червено цвекло!

Желязото е основен компонент на хемоглобина,
който пренася кислорода от
белите дробове до клетките
и тъканите. Доказано е, че
листата на червеното цвекло са ценен източник на този минерал и имат по-висока хранителна стойност
от самото цвекло. Ето защо
тези листни зеленчуци могат да сведат до минимум риска от
анемия.
в допълнение те са
с високо съдържание
на магнезий
и натрий, като първият минерал се грижи за
здравето на сърцето,
намалява риска от диабет
тип 2 и стимулира костната здравина, докато натрият спомага за балансиране
на водния баланс в организма и подобрява функционирането на нервната
система.
в листата на червеното
цвекло се съдържат голямо количество витамин а и
каротеноиди като лутеин и
зеаксантин. Ето защо е до-

казано, че редовната консумация на полезното растение насърчава доброто
зрение и забавя развитието на дегенеративни заболявания на очите, тъй като
защитава ретината от вредната ултравиолетова светлина.
освен това листата на зеленчука са пълни с антиокс и дант и ,
които се
грижат за
здравето на очите. Може да ги
включите в дневното си
меню под формата на сок,
да ги допълните към здравословното си смути, към
свежа зелена салата или
да приготвите с тях вкусна
супа.
Допълнителен съвет: ако
имате повече листа от цвекло, замразете ги, за да ги използвате за зеленчуков бульон, вместо да ги изхвърляте.

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ

При аденом
на простатата

сладък корен. Българската народна медицина препоръчва използването на сладкия
корен при затруднения
при уринирането поради наличието на аденома на простатата.
Приготвяне: Една супена лъжица ситно счукани корени се заливат
с 500 мл вода и се вари 10 минути. Прецежда се и се пие по една
винена чаша преди всяко ядене.
аспарагус/зайча
сянка, лечебна спаржа
Приготвяне: По 2-3
чаени лъжички от дрогата се заливат с 200 мл
вряща вода и се варят
5 минути.

обикновена луличка. В народната медицина се използва при начални форми на хипертрофия на простатата.
Приготвяне: Една
чаена лъжичка ситно
нарязана дрога се залива с 1 чаша вряща вода и след изстиване се
прецежда. Това е дозата за 1 ден.
ветрогон.
Прилага
се при затруднено
у р и ниране във
връзка
с увеличав а н е
обема на простатата.
Приготвяне: Две
супени лъжици (20 г)
от надземната част на
растението, или 1 супена лъжица от ситно
нарязани корени, се
варят 10 минути в 500
мл вряща вода. След
изстиване се прецежда и от отварата се пие
по 1 винена чаша преди
всяко хранене.
Турска леска. Листата и кората на турската
леска са много полезни
при увеличена простатна жлеза. Дрогата се използва под формата на
запарка.
Приготвяне: 1 супена лъжица ситно нарязана дрога (изсушени

листа или кора) се запарва с 1 чаша вряща
вода. Приема се по 1-2
супени лъжици няколко
пъти на ден.

При камъни
в бъбреците

синя метличина.
Препоръчва се при нефролитиаза.
Приготвяне: Две чаени лъжички от цветовете се заливат с чаша
вряща вода и се оставят да престоят в продължение на 20 минути.

След като изстине, запарката се прецежда и
се изпива в продължение на един ден. Тъй като метличината съдържа силно активни съединения с цианова съставка, се налага внимание при използването
на дрогата.
росен/русалийче, самодивско биле.
Притежава диуретич-

но действие. Приема се
при нефролитиаза.
Приготвяне: Една кафена лъжичка нарязани
корени се варят в 400
мл вода 5 минути. От
течността се пие по една винена чаша 3 пъти
дневно.
Багрилна
жълтуга/бояджийска жълтуга,
типец,
цветило притежава диуретично действие. Помага при лечение на бъбречнокаменната болест. Но ако се
приемат големи
количества от
растението, може да се развие
никотиноподобно отравяне поради съдържанието на цитизин
в него! Това задължава
използването му да става предпазливо.
Приготвяне: 15 г от
растението се заливат с
300 г хладка вода, възвира и се изпарява до
1/3 от наличния обем,
като от течността се пие
по 1-2 супени лъжици
през 2 часа.
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Медицина
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„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Гл. ас. д-р Светлин Димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБаЛ “александровска”
Доброкачествената
хиперплазия
на просатата (ДХП)
е хронично прогресиращо заболяване,
проявяващо се кли-

нично с обструкция
на долните пикочни пътища. По статистически данни за
България всяка година заболяват над 10
000 мъже, като голяма част от тях са на
възраст под 50 години. В Западна Европа
90% от новооткритите с ДХП започват

лечение с натурални продукти. Те са
разумна алтернатива
в началните стадии.
Природните продукти имат висок ко-

ефициент ефективност/безопасност,
съчетават се с лекарствата и подпомагат
тяхното действие, забавят задълбочаването на заболяването и намаляват риска от поява на карцином на простата. В
моята дългогодишна
практика на уролог

аз изписвам много
природни продукти,
като през последните 4 години препоръчвам най-често „ПросТаТиЗал
ПлЮс“ на Вита Херб,
като
практически
съм убеден в клиничното му действие. „ПросТаТиЗал
ПлЮс“ е натурален
продукт, който подпомага укрепването
и възстановяването на дейността на
простатната жлеза.
Той действа диуретично, противовъзпалително и антимикробно. Съдейства за отстраняване
на пикочните инфекции, които се явяват като често усложнение. „ПросТаТиЗал ПлЮс“ спома-

га и за стимулиране на сексуалната
енергия. Не забравяйте, че своевременната профилактика с „ПросТаТиЗал ПлЮс“ и консултация с уролог
гарантира здравето
и сексуалния живот
при мъжа над 50 години.

Търсете в аптеките без рецепта!
Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá,
òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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Винаги с
Имунобор Уро Акут
при катетеризация
Колкото и странно
да ни звучи, по принцип урината е една от
най-чистите течности в
организма ни. Тя е стерилна, ако няма замърсяване с микроорганизми и болестен процес. Навремето, в зората на съвременната медицина, са препоръчвали да се пие урина при
някои заболявания, защото има богат солеви
състав. Още тогава явно
лекарите са имали интуитивното усещане, че
урината е чиста течност.
Уроинфекциите
представляват замърсяване на урината с
бактерии. Може да
има и комбиниране с гъбички. А това не са никак изолирани случаи.
Уроинфекциите
са най-честите възпалителни проблеми в напреднала
възраст и честотата им се увеличава
с удължаването на
средната продължителност на живота и застаряването
на населението.
Уроинфекциите
не са никак безобидни. Те може да
хронифицират, а това е
свързано с доста трудно излекуване. Налага
се пиенето на антибиотици или химиотерапевтици дълго време. Продължителният антибиотичен прием обаче е
свързан със странични
ефекти като натоварване на черния дроб и други органи и системи. Затова всяка новопоявила
се инфекция трябва да
бъде излекувана навреме и докрай. Съществуват различни фактори,
които улесняват и увеличават честотата и риска от развитие на уроинфекциите. Те се проявяват по-често при състояния, при които имунната система е потисната, в напреднала възраст, при дефицит на
естрогени при жените.
Поставянето на уретрален катетър и урологичните манипулации почти винаги водят до проблеми и изискват специални грижи.
Въпреки че се използва
стерилен катетър, след
поставянето му често
е налице риск от развитие на уроинфекция,
особено при жените. Те
се проявяват с парене
при уриниране след катетеризация или поява
на пареща болка по вре-

ме на уриниране след
отстраняването на уретрален катетър.
Острата уроинфекция след катетеризация
много често хронифицира и е предпоставка
за рецидиви, усложнения и по-тежки бъдещи
проблеми. За да се избегнат те, е важно след
поставяне на катетър да
се вземат превантивни
мерки за защита на уринарния тракт. За намаляване на риска от уроинфекция вследствие на
катетеризация или друг и

манипулации се запасете с имунобор уро
акут.
имунобор уро акут
на популярната марка
Borola е изцяло натурален продукт, който активно подпомага пикочните пътища и изчистването на бактерии от
отделителната система.
Само с 2 капсули дневно
се постига 100% изчистване на E.coli бактериите, навлезли в уринарния тракт вследствие на
катетеризация и други
урологични манипулации. имунобор уро
акут потиска болката и
намалява възпалението на пикочните пътища. По този начин подпомага успешното справяне с острите форми на
уроинфекция.
Този невероятен продукт е изключително
ефективен и при инфекции на пикочните пътища като уретрит, цистит
и др. Благодарение на

уникалното си действие имунобор уро
акут не позволява бактериите да се прикрепват към лигавицата на
пикочните пътища, като
потиска бактериалния
растеж в урината. Само
две капсули на ден осигуряват 72 мг проантоцианидини тип А (PAC),
които гарантират максимално антиадхезивно действие. имунобор
уро акут е напълно естествен продукт, съдържащ много високо
количество пречистен
екстракт от Американска червена боровинка. Не
предизвиква
нежелани ефекти на антибиотиците.
Предлага се
в удобна опаковка от
20 броя
растителни
капсули
(VGcaps).

Имунобор®
Уро Акут
Активно подпомага
пикочните пътища

Високо съдържание
на екстракт от американска червена боровинка с по-ефективна
стандартизация към PAC
Подходящ при остри
уроинфекции
(цистит, пиелонефрит
и др.), катетеризация
и бременност.
Пръв избор за:
здрава и устойчива
лигавица;
нормално алкалнокиселинно равновесие
на урината.
Възрастни - по 1 растителна капсула 2 пъти
дневно.
Деца над 1 г. - по 1 растителна капсула дневно.
Действа от първия
ден на приема!
научете повече на
www.imunitet.bg –
Всичко за имунитета
на едно място

Imunobor е търговска марка на фирма
БороЛа. За консултация с лекар
специалист обърнете се към клиника
БороЛа, София 1202, ул, "Цар Симеон" 52,
тел. 02/983 62 03, е-mail: office@borola.com.
За повече информация посетете
www.imunobor.com. можете да поръчате
онлайн на www.momo.bg
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния. Увеличава плътността на
костите.
3.храносмилателна система – гастрит, колит, рефлукс, премахва
проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага

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

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

ÏÐÎÑÒÀÁÎÐ ÔÎÐÒÅ – èíîâàòèâíàòà
òåõíîëîãèÿ ñðåùó ïðîáëåìèòå ñ ïðîñòàòàòà
Павел андреев,
54-годишен, от Варна

Приемам спокойно натрупващите се години. Може би защото
като бивш спортист съм свикнал с травми и здравословни неразположения. Цял живот съм вземал различни продукти за стимулиране
на едни органи и системи и предотвратяване на проблеми в други.
Нормално е, мине ли 50-те, човек по-сериозно да се погрижи
за здравето си. Преди година започнах да пия Простабор Форте
заради проблеми с простатата. Предполагам ви е познато - чести
позиви за уриниране, трудно облекчаване и неприятно чувство за
ненапълно изпразване...
Знам, че много мъже изживяват болезнено появата на тези
симптоми - като признак за отлитаща младост, намек за близка полова немощ, даже като предвестник на злокачествено заболяване.
Консултирах се със специалист и съм наясно - действителността не е толкова страшна, разбира се, ако навреме се реагира. Това
са нормални промени в мъжкия организъм. Като орган на мъжката полова система простатата е зависима от баланса на половите
хормони в организма на мъжа и неминуемо претърпява промени
с възрастта. С остаряването количеството на активния тестостерон
в кръвта спада, обуславяйки по-високи нива на естрогените. Нарушеният баланс на половите хормони довежда до доброкачествена
простатна хиперплазия (уголемяване на простатата). Вследствие на
силното притискане на пикочния канал неговата стена задебелява
и става по-раздразнителна. Това води до съкращаване на пикочния мехур дори когато той съдържа малки количества урина, което се изявява като често уриниране. Впоследствие мехурът отслабва, изгубва способността да се изпразва докрай и известно количество урина се задържа в него. Това предразполага към пикочни
инфекции, увреждане на пикочния мехур и бъбреците, образуване на камъни в пикочния мехур, инконтиненция (неспособност за
задържане на урината) и др.
Важно е да се знае, че своевременно установената доброкачествена простатна хиперплазия има благоприятен изход при лечение.
Използваните за това продукти са синтетични или природни.
Синтетичните лекарства често водят до нежелани реакции и имат
отрицателен ефект върху качеството на сексуалния живот. Затова в
цял свят все повече се предпочитат природни продукти.

Най-често използваният природен продукт е Сао Палмето, активната съставка на продукта Простабор Форте. Бях чувал за специалните свойства на плодовете от американската палма джудже Сао
Палмето, висококачествен екстракт от която се съдържа в Простабор Форте. Спортистите вземат някои продукти и витамини със Сао
Палмето за борба с умората, повишаване нивото на тестостерона.
Индианците от югоизточното крайбрежие на Северна Америка са
я смятали за афродизиак. Колонизаторите описали в хрониките си,
че местното население ползвало груб екстракт от сушени плодове
на палмата за повишаване на либидото специално при мъже с увеличена простата, за да им помогне да водят по-добър сексуален
живот. По-късно учените проучвали и други уникални свойства на
екстракта от палмата - за повишаване производството на сперматозоиди, увеличаване размера на гърдите при жените и предпазва от загуба на коса.
Но сега говорим за въздействието й върху простатата. Сао Палмето е подарък от природата за всички мъже в зряла възраст, които са предразположени към нарастване размера на простатата.
Сао Палмето потиска ензимните системи, които нарушават баланса на половите хормони и довеждат до увеличаване на простатата,
и предотвратява разрастването на простатната тъкан, като редуцира нейното възпаление и оток.
Простабор Форте, чиято активна съставка е Сао Палмето, е
практически безвреден. За разлика от синтетичните лекарства, които често водят до нежелани реакции и най-лошото - намаляват сексуалните възможности. По тези причини се насочих към Простабор Форте и всеки ден вземам по една капсула от него. И мога да
кажа, че нито годините, нито простатата ме правят по-малко мъж.
Прави са били индианците.

Простабор Форте
Природен катетър
какво представлява Простабор Форте?
Една разумна алтернатива при доброкачествено увеличение на
простатата. При затруднено уриниране поради мощния му ефект го
наричат природен катетър.

какво съдържа Простабор Фортe?
Простабор Форте съдържа висококачествен стандартизиран екстракт
от плодовете на Сaо Палмето (Сереноа репенс).
Процесът на стандартизация гарантира чистотата и ефективността
на всяка капсула.
Защо Простабор Форте
e толкова специален?
Простабор Форте се различава от другите продукти по качеството на съставката, фармацевтичната форма и технологията на производство. Активната съставка се намира в по-ефективна мастноразтворима форма - Solucaps
(течни капсули), запазена марка на фирма Борола, която осигурява по-бързо и
цялостно усвояване.
как действа Простабор Форте върху простатата?
Активната съставка на Простабор Форте действа чрез потискане на ензимните системи, които нарушават баланса на половите хормони (тестостерон и естроген) и довеждат до увеличаване на простатата. Експериментални данни показват,
че активната съставка Сaо Палмето потиска разрастването на простатната тъкан,
като редуцира нейното възпаление и оток.
кога да използваме Простабор Форте?
При доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП) – помага за подобряване на уринирането, намалява размера на простатата, възпалението и отока.
При иритативни симптоми от страна на пикочния мехур (дразнене).
как да използваме Простабор Форте?
Леко изразена симптоматика – по 1 течна капсула дневно след хранене.
Умерено изразена симптоматика – по 2 течни капсули дневно след хранене.
Тежко изразена симптоматика – след консултация с уролог, който може да
ви препоръча Простабор Форте и/или друг вид лечение според състоянието.

Prostabor® е търговска марка на фирма БороЛа. За консултация с
лекар специалист можете да се обърнете към клиника „Борола”,
София 1202, ул. „Цар Симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете
www.prostabor.com. можете да поръчате онлайн на www.momo.bg
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5 минути
в градината
ни носят здраве

С п о р е д
Environmental
Science&Technology
само 5 минути на ден в
градината подобряват
самочувствието и настроението, борят се
със стреса и с напрежението, натрупано през
деня. Цветовете и мирисът на земя, цветя и
трева всъщност носят
отмора на сетивата ни
и ни дават усещането,
че сме част от заобикалящия ни свят, че сме
частица от природата.
Не е нужно да разполагате с голяма градина, за да се чувствате добре. Цветята
на балкона в саксиите също имат
нужда от Вашата грижа. Може
да си засадите
ароматни подправки, като
маточина, лавандула, розмарин. Така
ще се радвате
и на прекрасния им вкус в
ястията. Има
много научни доказателства,
че обработването
на земята, самият досег
до земята
ни прави
спокойни,
щедри, изпълнени с вяра в бъдещето.
А засаждането винаги е обещание за нов
живот!
Но... как да се насладим на удоволствието
от работата в градината, когато не можем
нито да клекнем, нито
да се наведем, а и тези
болки в китките и пръстите? Ставите ни болят – кръстът, коленете и гърбът не слушат
и не приемат фактите,
че градината изисиква
грижи и че грижите за
нея носят покой. Могат ли движенията да
станат по-леки и да се
върне радостта от тях?
Болката в ставите
може да има различни основания за своите прояви, например
възпалителни процеси
или недостиг на глюкозамин. глюкозаминът
е сред най-ефикасните хранителни добавки за предпазване и облекчаване на болката
в ставите. Хрущялите,
както и другите eле-

менти на ставите, съдържат много протеогликани. При движението на ставите протеогликаните през цялото
време се разрушават и
изискват непрекъсната замяна. Ако глюкозаминът в организма
не достига, което често се случва след 40 години, производството
на протеогликани се
нарушава. Глюкозаминът поддържа течността в хрущяла и регулира метаболизма му, като предотвратява ненужното разрушаване
на тъканите.

тат на изследването
могат да се направят
изводите, че екстрактът от джинджифил
може да бъде използван като алтернатива
на класическото третиране на болните от
остеоартрит.
На пазара съществува продукт ForFlex,
който съчетава трите съставки (Растителен глюкозамин, произведен в САЩ, според
стандартите на Американската Фармакопея;
Стандартизиран екстракт от Босвелия (65%
Boswellic acids); Джин-

Босвелия серата,
позната още като Индийски тамян, е билка,
която традиционно се
използва като противовъзпалително средство. Още през 1970 г.
немски учени откриват, че тя има терапевтичен ефект, близък до
този на нестероидните
противовъзпалителни
средства, съдържащи
ибупрофен и ацетилсалицилова киселина.
Произхождащ от
Азия, джинджифилът има дълга история като противовъзпалително средство.
Изследване на доктор Ларс Линдмарк
категоризира джинджифила като билков
медицински продукт,
притежаващ ефектите на нестероидните
противовъзпалителни
продукти. Сравнително проучване доказва,
че джинджифилът има
сходно на ибупрофена действие. В резул-

джифил (5 % Gingerol)),
предоставящи на организма от една страна
основен градивен елемент за ставите, а от
друга – мощни противовъзпалителни и болкоуспокоителни средства, които са лишени
при действието си от
нежеланите странични ефекти на повечето нестероидни противовъзпалителени медикаменти.
ForFlex e специално разработена синергична формула. Той
едновременно подпомага изграждането на
ставите, намалява възпалителните процеси,
причиняващи болката
и подобрява подвижността.
Можете да намерите в
аптеките без рецепта
или на www.botanic.cc!
ForFlex – надежден,
ефективен и безвреден!
Погрижете се за ставите си и си върнете радостта от движението!

Произходът на това изделие е от Русия,
известно като имприкатор „Кузнецова“.
Разпространен е в цял свят в различна форма – възглавнички, стелки, валячета и др.
Уникалното на българския апликатор е, че
пуловете са капсуловани върху кожа, а не
върху плат, което го прави по-лесен за почистване, а и кожата по-добре задържа топлината. Пуловете имат въртеливо движение, което подобрява масажния ефект.

оБеЗБоЛяВаЩ
акУПУнктУрен аПЛикатор

От години съм с проблеми в
кръста. Шипове, дискова херния
За всЕки ДоМ
– който ги има, знае за какво става
дума. Обезболяващи, инжекции и облекчава
какво ли още не… Чувал бях за
болките
акупунктурния апликатор, но не
вярвах, че действа. Ако не бях го в главата,
видял в едно телевизионно пре- гръбначния
даване на проф. Мермерски, дестълб,
то той каза: „Апликаторът помаставите,
га”, едва ли щях да го поръчам.
Откакто ползвам апликатора – подобрява
19,9 ЦЕНа
всяка вечер лягам върху него за
кръвообра8л
15-20 минути, сутрин ставам без дов.
садната болка и цял ден се чувст- щението, отпуска
вам отлично.
мускулите и нервите.
Препоръчвам ви го!
Поръчки на тел. 0888/254210
събчо БалкаНски,
obezbolaa.com
горна оряховица
ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.
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Лешникът е средство със силно действие при куп болестни състояния. Нарича се още леска. Служи за терапия
на кожни заболявания, при задържане на течности, камъни в бъбреците, болести на жлъчката, малария, жълтеница,
мускулни заболявания, язва на стомаха, хемороиди, разширени вени, анемия, проблеми с простатата, липса на апетит,
хипертония и др. Не са регистрирани никакви странични
ефекти, а средството е използвано от стотици хора, и то с
голям успех. Лешникът притежава противовъзпалително,
кръвоспиращо и съдосвиващо действие.
Използват се плодовете, кората и листата на дървото.
Леската се съчетава прекрасно с различни билки. Подобно действие имат белият равнец, жълтият кантарион, хамамелисът, брезата, ветрогонът и др. Леска може да се намери и в готова форма. Тя е лесно откриваема в търговската
мрежа в страната.
Може да се използва както за външна, така и за вътрешна употреба. Продават се кремове за лице и крака, които
са със стягащ ефект и оказват чудесно влияние върху засегнатите участъци от кожата. Ние ви предлагаме няколко
народни рецепти с листа от леска.

РЕЦЕПТИ

 При задържане на течности са ви нужни 2 с.л. листа от леска. Те се варят за 15 минути в литър и половина
вода. Оставете сместа да кисне два часа, след което я прецедете. Приема се на малки глътки за 24 часа.
 При възлести и подути вени. За да се справите с
този проблем, сварете 1 килограм кора от леска в 2 литра
вода на слаб огън до получаване на гъста каша. След като
изстине, сложете от кашата върху лист от подбел и налагайте като компрес. Правете процедурата всяка вечер в
продължение на 15 дни, за да облекчите състоянието си.
 При бъбречни заболявания. 10 измити и нарязани
листа от леска се варят кратко в около 600 мл вода. Охлажда се и се пие вместо вода.
 При проблеми с простатата. 1 шепа сухи листа от
леска, 3-4 счупени лешника с черупката и плода, 1 връзка
магданоз се варят в 1 л вода, докато остане наполовина.
Изпива се за 1 ден. Прави се продължително време.
Счукват се 15 лешника с черупките и ядките и се варят
в 250 г вода 5 мин. Изпива се на 3 пъти през деня на равни части преди или след ядене. Лечението продължава 20
дни и ако няма подобрение, почива се 10 дни и процедурата се повтаря.

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

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

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

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

Ново откритие връща
зрението само за месец
Хората са изумени от бързината на действие
на иновативната формула

М

иналата година на здравния форум във Варшава
беше представена първата по рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози, които откриват каква е причината да се
разваля зрението. Оказва се, че
основният виновник за това е сис-

темната липса на някои
микроелементи в тялото
ни. Учените извличат тези
елементи от концентрирани извлеци на няколко
растения: очанка, резене
и рутин, и ги комбинират
с достатъчно количество
витамин С. Оказва се, че
така създадената формула насища тялото с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва възстановяване на зрението.
Продуктът е наречен вю
Протект и е лицензиран за патент за цяла Европа. След тримесечен прием хората споделят подобряване на зрението,
намаляване на умората в очите, забавяне прогресията на катарактата. вю Протект се препоръчва на хора с високостепенно
късогледство, като профилактика
от развитие на катаракта и макулна дегенерация, свързани с възрастта. Изключително подходящ е
за хора, работещи на компютър,
и такива, които прекарват дъл-

го време в шофиране. Широко се
прилага в офталмологията при лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана. Прилага се при: конюнк-

тивити, блефарити, възпаление на
слъзните канали,
повишена уморяемост на очите,
петна по роговицата, катаракти и
хордеолум (ечемик на миглите).
Препоръчителен е приемът в
продължение на
3 месеца 2 пъти в годината. вю
Протект има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско предписание.

Вю Протект можете да поръчате директно на
телефон 0877 72 10 40.
Както и на интернет страницата:
http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки.

Öåíà:

1 áð. õ 49 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 49 ëâ./
2 áð. õ 45 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 90 ëâ./
3 áð. õ 39 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 117 ëâ./
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Против анемия
 Обелете и измийте
300 г чесън, към него налейте 1 л чист алкохол и
оставете да престои 3 седмици. Вземайте 20 капки
тинктура в половин чаша
мляко 3 пъти дневно.
 Напълнете трилитров буркан с пресен пелин, събиран през май.
Налейте водка или разреден спирт и 21 дни оставете да престои на сухо и
тъмно при температура на
въздуха малко над стайната. Вземайте по 1 капка
тинктура в лъжичка вода
сутрин
на гладно в продължение на 3
седмици. След
2 седмици може
да повторите.
 Изсипете 5
супени
лъжици
нарязани шипки в литър
вода. Оставете ги да врят
10 минути, след което да
престоят една нощ в термос. Пийте отварата като
чай по всяко време на деня. Употребата на шипка
прочиства кръвоносната
система, подобрява обмяната на веществата в организма поради природния витамин С и другите
биологично активни вещества, използвани при
анемия, заболявания на

бъбреците, пикочния мехур и черния дроб.
 Препоръчително е
да се пие сок от цвекло,
тъй като съдържа желязо, калий, калций, фосфор,
витамини B и C, фруктоза
и глюкоза - половин чаша
с 1 супена лъжица мед 2-3
дневно преди хранене.
 Сокът от репички
съдържа желязо, магнезий, калий, калций и много витамини. Вземайте лъжица сок и мед 3 пъти преди ядене.
 Сокът от моркови

също е полезен за анемия. Той съдържа богат
комплекс от биологично
активни вещества, желязо, кобалт, мед, калций,
йод, бром и други. Препоръчва се да се пие от
100 до 500 мл 1-3 пъти за
деня преди ядене.
Можете да смесите
50 мл сок от цвекло и 150250 мл сок от моркови или
50 мл сок от цвекло и 200
мл ябълков сок. Пийте по
чаша 2 пъти на ден.

Медицинските страници подготви Кристина ДОБРеВА

EфЕКТИВЕН МЕТОД ЗА РАЗшИРЕНИ ВЕНИ И ХЕМОРОИДИ
тази формула дава много добри резултати и при тромбофлебит, мозъчна атеросклероза,
слединсултни състояния и оказва общо благоприятно влияние върху кръвоносната система.
Тази билкова комбинация съдържа съдове, съдейства за отД-р недков обяснява:

„По време на кариерата си съм се
зани„По време на кариерата си съм
се занимавал с много случаи на пациенти, страдащи от разширени вени и хемороиди. Има продукти на
основата на растителни екстракти,
даващи очевидно добри резултати и са алтернатива на операцията.

Такъв продукт е и течната формула
вариксиН. Формулата е създадена
от нашия виден академик Хлебаров
и това само по себе си говори много за продукта. След използване на
вариксиН от моите пациенти мога
да свидетелствам неговата ефективност. Видимо състоянието на техните вени се подобрява, болката и дискомфортът изчезват, добър естетичен ефект се усеща след няколко дни.

300% повече активни компоненти,
които са причина за бързите резултати при премахването на разширени
вени, подуване и спазми на прасците,
както и ефективно свиване и прибиране на хемороидите. Във вид на течна формула активните вещества са
още по-концентрирани и се абсорбират много побързо. Благодарение на
това те действат незабавно
след прием.
вариксиН свива
и успокоява
възпалените
вени, прибира хемороидите и облекчава паренето и болката, възстановява тъканите и ускорява оздравителния процес. Отличен е за профилактика на
кръвоносната система.
Комбинацията на вложените във
вариксиН концентрирани извлеци на невен, левурда, хмел, босилек
и жълт кантарион участва активно в
процесите на растеж на епитела и
възстановяване на кожата, подобрява еластичността на кръвоносните

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

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

ПроМоЦиоНалНа ЦЕНа:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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Житието на баща ми
(Записал илия миЛеВ от Гърмен)

Продължение от бр. 32
Наобиколиха ме войниците, застана пред тях
един офицер и започна
да ме разпитва. Отговорих му, че съм от Пиринска Македония, че съм
бил войник в Солун, избягал съм от казармата и
сега ме търсят да се върна, а аз не искам.
Повярваха ми и ме отведоха в Батак. От там
един войник ме откара
в Пещера. В Пещера български офицер ме огледа,
огледа, усмихна се и каза:
- Откъде си?
- От Македония – отговарям му кротко.
- Ти не си за тук, до
границата, пък и при нас
няма работа. Според мен
трябва да отидеш в София и там ще намериш работа, пък ще си по-далече от границата, няма да
те открият и да те върнат.

В СОФИЯ
Тук пазар, там пазар намерих го. Ами сега?
Преди София да бъде освободена, българските чорбаджии си вземаха красиви селянки за
ратайчета, бейовете прибирали красивите жени в
харемите и на пазара момичетата ги купували за
по няколко лири.
По обед с другаря ми
отидохме на пазара.Там
народ, народ, не ти е работа...Пушилки от меса,
викове от продавачи, усмивки и виене на задниците от различни краси-

ви селянки. По едно време се спряхме пред коляч на агне и изневиделица ме дръпна едър мъж с
буйна коса, червен в лицето и много богато облечен.
- Ей, момче - казва ми,
- какво правиш тук? Виж
какъв юнак си, срамота е
да пропиляваш така младостта си. Откъде си?
- Аз съм от Македония.
От Неврокоп. Избягах от
Солунските казарми и сега се крия тук, търся си
работа.
- Та от Македония си?
- От там съм, но съм
българин. На нас така ни
казват, но сме българи.
- Македонци, българи,
все сме едно. Ние също
се зовем македонци, но
сме българи от Вардарско, град Тетово. Двама
братя сме – Васил и Стефан Златанови. Имаме
вуйчо. Живеем в Свищов.
Ще дойдеш ли с нас?
- Ами какво ще работя?
- Ще те направим фурнаджия. Ние имаме няколко фурни и месим
хляб за хората от града.
- Ще тръгна с вас, ама
нямам пари за пътуването.
- Лесна работа.
Качихме се на влака и
отпътувахме за Свищов.
Посрещна ни вуйчо им
и той веднага се обърна
към мене:
- Разбрах, че си македонче, българче от Неврокопско. Василе, Стефане, настанете го да спи.

Той ще остане лично на мене подчинен и ще го направя
пекар на хляб.
Свикнах аз с характера на чорбаджията и никога не
ми се скара.
Дойде пролетта
на 1912 г. Една вечер ме викна майсторът при него, наля чаши с пелин и за мене печена риба. Сръбна малко
от виното и каза:
- Чух, Георги, че тази
есен ще се отвори война.
- С кого ще воюваме?
- Разправят, че България, Гърция, Сърбия и
Черна гора тайно правят
план как да я махнат от
Балканите тази чужда вяра. Много се разпасаха.
Стига са се хвалили, че в
златна София бяло кафе
ще сърбат, в Русчук на каба дюшек ще спят, а на Дунав коняк ракия ще пият.
Това няма да им излезе
на хубаво. Ние заедно ще

тръгнем от тук за Тетово.
Дойде до мене писмо
от брат ми Иван. "Георги - пише братът, - напусни Свищов и ела при нас.
Дойде нашето време. Чакаме те!"
Прочетох го три пъти
и направо при чорбаджията:
- Майсторе, ще те напусна!
- Ооо,Георги, само това
не приказвай! Какво лошо си видял от нас?
- Хубаво, много хубаво
си караме, но трябва да
си вървя, търсят ме, чакат ме. Ето, това писмо е
от брата.
Чорбаджията взе писмото, прочете го и ме
прегърна.
- Захваща се, Георги,
захваща се. Земята ще
ври. Аз също получих от
моите хора в Тетово. Няма да сгрешиш, ако дойдеш с нас. Нали войната
ще бъде обща.
- Моля ви и тримата,

не ми късайте сърцето на
две. Бог ме тика към село,
към отряда.
И наистина в уреченото време тръгнах. Влакът ме понесе на юг от
Дунав към Бялото море,
но най-напред стъпих в
Лъджене.
Ето ме в Лъджене.
Имаше много в опълчението от Неврокоп. И така доброволно влязох в
Македоно-одринското
опълчение. Формираха
доброволческа дружина, отряди и ни нарекоха Македоно-одринско
опълчение. Това било по
предложение на Петър
Дървинков - началника
на щаба ни.
Още с влизането в града видях, че улиците са
пълни с хора. Тук сварих околийските войводи Стоян Мълчанков,
Стоян Филипов, Димитър Арнаудов. Имаше и
наши опълченци. В града
за първи път видях Алек-

сандър Буйнов, Тодор Паница, Христо Чернопеев.
След Неврокоп потеглихме на юг към Солун.
Някои от опълченците и
войничетата стъпваха за
първи път в този град. Научил беше един офицер,
че тук съм бушувал…викна ме при него и рече:
- Вярно ли,че в тези казарми си бил турски войник?
- Вярно е, господин
офицер. От тук избягах и
стигнах чак на Дунава в
Свищов. Осъдиха ме тежко турците като беглец.
От Солун ни откараха
в Дедеагач, а от там в село Мерхамли.Там войската беше блокирала от една страна Енвер паша, а
ние го заградихме от другата страна и той нямаше
какво да прави. Призна се
за победен и предаде сабята на генерал Генев заедно с дванадесетхилядна армия.
Следва

ПокЛон ПреД кЛаСика!

Цветарка
Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна –
като теменужен остров в лунносребърни води,
и над смътния й гребен, сякаш в болка безнадеждна,
се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.
И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва
хиляди души разбити – глъхне празничният град
и под лунно наметало с шепот странен той разказва
повестите безутешни на вседневен маскарад.
А из улицата шумна, под гирлянди електрични,
ето малката цветарка бърза от локал в локал,
де оркестрите разливат плавни звукове ритмични
и от тях се рони сякаш скрита мъка и печал.
С погледа смутен и влажен на прокудена русалка
между масите пристъпя и предлага плахо тя:
златожълти хризантеми в кошничка кокетно малка
и усмивката смирена по рубинени уста.
Върху стройното й тяло, върху младостта й цветна
като черни пипала се плъзгат погледи отвред

и в усмивки иронични блика мисъл неприветна,
че цветята се купуват, а и тя е чуден цвет.
И оркестърът въздъхва, стихват плачущи акорди,
гаснат, млъкват, но отново гръмват те по даден знак,
понесат се нависоко волнокрили, смели, горди
и се спуснат бавно, плавно като мек приятен сняг.
Но от маса къмто маса свойта кошничка показва
светлокосата девойка с поглед смътен и нерад,
а грамаден и задъхан, скрил в студената си пазва
хиляди души разбити – дебне каменният град.
христо сМирНЕНски

Áÿõ è ïàê ùå áúäà! Â àðõèâ ïîåò?
Глигани, често сменящи боите,
макар ограбена, макар и бедна,
ме лапат, та им чак плющят ушите,
с години. Ах, дано да им приседна!
Водачите ми мерят само сила
единствено за пост и за корона.
Забравили, че някога съм била
великата страна на Симеона.
Навъдиха се всякакви апаши,
по-стръвни и от побеснели кучета.
Но лошото е, че наред със нашите
и чужди кърлежи кръвта ми смучат.
Душата ми се гърчи, стене, страда.
Не съм била така опозорена:
достигнала до дъното на ада,
превърната във къща разградена.
Но вярата ми следва верни знаци.
Не гасне тя. Към слънцето все гледа.
Крум Страшни е събрал отбор юнаци.
Затворил прохода. Кове победа.
генчо ЗлаТЕв

Да си поет в архив е наказание.
Сред злоба, завист, бюрокрация и мъст
да слави туй божествено признание,
човек могъл би само с исполински ръст.
Ала не на тялото, а на сърцето.
И с божествената сила на душата,
на духа с ръста, достигащ до небето,
така в архив поету са нещата.
И само мъничко веднъж да се снишиш,
умират в теб поети и призвания.
Поетът се обръща във архивен фиш.
Изчезват поетически желания.
Затова поет такъв седи високо.
А низки страсти покрай него се роят.
Поет в архив да бъдеш е жестоко.
Несериозно те приемат и… ценят.
Тодор БилЧЕв, русе

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

Писмата

33

Български

Радости и болки

21

Myки на Стоянка
Êаêви ñа тези ëеêари? Myтафова гpее от любов
СПоДеЛете С наС

Уважаема редакция, чета читателските писма, в които се споделят различни проблеми, и аз реших да ви
разкажа за трагедията на едно наше
близко семейство, също пенсионери.
Те имаха дете - момче, което завърши
с отличие гимназия и беше приет да
следва медицина, но преди да започне да учи, трябваше да отбие военната си служба. По време на казармата обаче се случи голямо нещастие. Друг войник от поделението се
застреля и тази случка повлия негативно и на останалите, включително
и на нашето момче. Свърши казармата и започна да следва в София.
Но и той пострада, разболя се. Беше лекуван в психиатрия, но нямаше
резултат. Както казват старите хора,
едно нещастие не идва само. Ситуацията се усложни. Майката на момчето падна много лошо - беше на
легло, не можеше да ходи и се наложи синът й да бъде приет в дом за
хора с психически разстройства на
350 км от Кюстендил в с. Говежда,
Монтанско. Това стана на 10.5.2016
г. Майката държеше връзка по телефона с дома, но не искаше да безпокои персонала и се обаждаше през
3-4 дни. Казваха й, че синът й е добре, само не искал да говори. Тя помолила персонала да го извикат на
телефона, за да се чуят, но оттам й
отговорили, че не може да се обади, защото в момента е в линейката. След три дни от дома се обадил

тревожен женски глас, който, почти
крещейки, казал, че момчето е много
зле и трябва спешно да дойде някой
от близките му. А разстоянието дотам е 350 км. Докато роднините му
пристигат в дома, се оказва, че момчето вече е починало.
Всеки би си задал въпроса, щом е
бил зле, защо не е бил оставен в монтанската болница, за да го прегледат
и да видят, че коремът му е подут,
а го връщат в с. Говежда, където се
е мъчил три дни без никаква лекарска помощ? Какви са тези лекари?
В с. Говежда поискали от роднините да оставят 360 лв. за погребение,
а оттук изпратиха още 350 лв. за паметник. На погребението е присъствала само сестра му.
Родителите и близките на момчето
са писали писмо до главния прокурор, за да се оплачат от бездействието на монтанските лекари. Момчето го погребаха в началото на юни,
а след три месеца семейството получава некролог и препис от акта
за смърт на Радосвет Захариев. В
смъртния акт няма написана диагноза, нито подпис на лекар. От всичко
това се разбира, че двата документа са фалшиви.
Най-учтиво молим редакцията
на вестника да публикува това
писмо, за което ще сме много благодарни.
лидия ЗахариЕва,
кюстендил

Äëúæíи ëи ñа äеöата äа
äîãëеäат рîäитеëите?

Драга редакция, пиша
до вас, защото майка ми
и баща ми са
ваши абонати. Напоследък си задавам въпроса - длъжна
ли съм да ги
гледам, когато остареят?
Имам двама
братя, които
са малко нехайни и мързеливи, на тях
родителите ми никога не са казвали,
че ще разчитат, като остареят, да ги
гледат те. За разлика от мен, на която непрекъснато натякват, че едва ли
не съм длъжна да ги гледам на стари години. Толкова ми е опротивяло

това натякване, че като че ли започнах да се озлобявам. Не ме блазнят
нито имоти, нито парите им, защото
те ми казват, че ще ме осигурят
за гледането.
П. к.,софия

Mуки на Стоянка
Mутафова най-после
откри любовта. Щерката на голямата актриса е щастлива. Наскоро тя спечели от тотото, според слуxовете, сума от над 20 000
лв. И вече е запленена от чувствата си към
съученика си Πавлин
Руменов.
„Да, вярно е, че спечелиx пари, но ще запазя точната сума в
тайна. Kакто и мястото
и начина, по който това се случи”, пестелива е на обяснения Mуки. B момента бившата актриса се е отдала на писане на книги.
Mуки и майка й били
на представянето на
новата й творба в Царево. Tам се срещнала с бившия си съученик Πавлин. Hавремето двамата били силно
привлечени един към
друг и дори излизали
заедно, но после пътищата им се разделили,
спомня си със съжале-

ние щерката на Стоянка Mутафова.
Съученикът й я видял на екран и старата любов отново пламнала. След като научил
за премиерата, веднага отишъл там.
„Беше много емоционална срещата с
Πавлин. Разбраx, че се
е устроил на морето,
където климатът много му xаресва. Говориxме си за какво ли
не”, щастлива е Mуки.
Πавлин усеща, че
чувствата им са вза-

имни и веднага взема нещата в свои ръце. Πредлага й да си
купи апартамент срещу неговия в Царево.
Обещал й, че двамата
ще си живеят царски
на морето.
„Mисля върxу предложението му. Признавам си, че обичам
морето, а той е много
приятен човек. Приятно ми е да съм с него,
нямам търпение да го
видя отново и да си
говорим”, казва още
Mуки.

Kaòeòo Eâpo cïacÿâa
áëúcíaòo êó÷å

Kaтeтo Eвpo нaпpaви пopeднaтa
cи дoбpинa към пocтpaдaлo кyчe!
Чapoвнaтa aктpиca oт „Opкecтъp
бeз имe“ e eдин oт нaй-гoлeмитe зaщитници нa живoтнитe. Maкap дa нe
члeнyвa в opгaнизaция „Чeтиpи лaпи“, тя вepoятнo e cпacилa пoвeчe
кyчeтa oт eкипa нa въпpocнитe. и
пpoдължaвa дa гo пpaви.

Наскоро Kaтeтo Eвpo e oткpилa paнeн лaбpaдop, нyждaeщ ce oт
oпepaция. Tя вeднaгa гo пpибpaлa,
зaвeлa гo в клиникa, нo ce нyждaeла
oт пoмoщ зa лeчeниeтo мy. Зaтoвa
и я пoтъpcила oт пpиятeлитe cи в
мpeжaтa.
„Cъбpaxмe пapи и гo oпepиpaxмe,
казва актрисата. Mapcи e дoбpe и e
млaд, нa гoдинa и пoлoвинa, нo ceгa
имa нoв пpoблeм. имa cкъcaни вpъзки нa пpeднaтa лaпa и тpябвa дa бъдe
oпepиpaн, a нa вcичкoтo oтгope нeгoвият cтoпaнин зaминaвa в чyжбинa
дa yчи и Mapcи ocтaвa нa yлицaтa.
Ta иcкaм пoмoщ зa Mapли – тoвa
e“, нaпиca Kaтeтo Eвpo наскоро. и допълни: „Hямa дa e лoшo и дa ce oпитaмe дa мy нaмepим дoм! Toй e мнoгo
мил и гaльoвeн и e чyдeceн пpиятeл
нa дeцaтa“, призова актрисата!

дa ce плъзгaм
Ивa Eкимoвa Πpивикнax
нaд пoшлocттa и злoбaтa
дa тъpcя кpacивoтo
изля дyшaтa cи иoтвъд
кaлнитe пpъcки.
Cпpяx дa ce oбвинявaм

Πиapкaтa Ивa
Eкимoвa e cpeд
oнeзи извecтни
дaми y нac, кoитo
имaт caмoчyвcтвиeтo, чe ca yмни,
интeлигeнтни и
дoбpe oбpaзoвaни. Eтo зaщo блoндинкaтa нe пecти
cвoитe oткpoвeния и изливa
дyшaтa cи, кoгaтo
пoжeлae.
Cтopи гo зa
пopeдeн път в coциaлнaтa мpeжa. Имeннo тaм
вдoвицaтa нa Дими oт
„Cлeнг“ изpaзявa чecтo
cвoитe чyвcтвa и eмo-

ции. „…Haлoжиx cи дa пaзя eзикa cи чиcт и миcлитe cвeтли. Hayчиx ce дa
блaгoдapя! Зa вcичкo!

зa вcичкo, кoeтo нe мoгa
дa пpoмeня. Oткaзax ce
дa yпoтpeбявaм дyмaтa
„гpeшкa“, дa кaзвaм „нe
мoгa“ и „тpyднo e“. Oткpиx, чe cвeтът ми вpъщa дoбpинaтa, кoгaтo
нaй-мaлкo oчaквaм и
нaй-мнoгo имaм нyждa. B тиxитe чacoвe нa
yтpoтo, пpeди дeнят дa
ce paзгъpнe в oбичaйнaтa шyмoтeвицa, мoгa
дa кaжa, чe щacтиeтo
e въпpoc нa избop!
Cтигa дa ce нayчим дa
блaгoдapим!“ – нaпиca
Ивa Eкимoвa.
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Незабравимият

От стр. 1
буми с хитовете на баТова поставя нача- ща си през последните
лото на една дълга и години. От 1999 г. не се
успешна кариера като занимава активно с муестраден изпълнител, зика заради влошеното
музикант и компози- си здраве след прекатор. Изнася концерти ран мозъчен инсулт. Пов почти всички евро- чива на 30 март 2005 г.
пейски страни.
в София.
През 1970 г. излиза
Някои по-непознати
един от най-големите факти от живота на
му хитове „Моя страна, Емил Димитров:
моя България“, който
Допитвал се е
по-късно става песен
до Ванга
на столетието. Общо
Емил Димитров е
за целия си живот изприбягвал
до помощта
дава близо 30 албума,
на
Ванга,
за да прекато 55 милиона копия
дотврати
проблеми
с
са продадени само в
говора
на
своя
единСъветския съюз. Емил
Димитров става
известен и във
Франция, където се запознава
с Шарл Азнавур
и Далида.
Песента „Моя
страна, моя България“ под названието „Моника“ е записана на френски,
немски, италиански, испански. Водещи европейски звукозаписни компании сключват
договори за записване и издаване на негови
песни през 70те години. Пее
заедно, на една
сцена, с Джани
Моранди, Рики
е Повери, Йосиф Кобзон и
Алла Пугачова.
Във Франция С Богдана Карадочева
го очаква блестяща кариера, но той ствен син Емил Димитъгува по родината и тров-младши, разказсе завръща обратно в ват приближени. Като
повечето големи в муБългария.
В репертоара си зиката покойният симЕмил Димитров има вол на българската пенад 400 композиции, сен Емил Димитров ня280 от които са автор- ма щастлив семеен жиски: „Арлекино“ (да- вот. Провалят се и двала старт на кариера- та му брака. Жени се и
та на Алла Пугачова), трети път, повече от 20
„Джулия“, „Ако си дал“, години след раздялата,
„Сбогом, Мария“, „Ела в отново за втората си съСофия“, „Песен за мо- пруга Мариета, но нейята майка“, „Моряшко ната смърт от тежък дисбогом“, „Нашият сиг- абет го оставя вдовец
до последните му дни.
нал“. „Моя страна“…
През годините, в коиЖенен е за кратко
то
е семеен, неизбежно
за Грета Ганчева. От
втория си брак – с Ма- в личните отношения
риета Димитрова, има присъства и нескритисин Емил Димитров- ят трети, импресариосин, който издава ал- то и негов придворен

текстописец Васил Андреев. При това статукво Емил живее няколко
паралелни живота, които незабелязано изпиват жизнените му сокове и превръщат някогашния красавец, по
когото вехнат милиони
жени, в изморен човек.
Безкрайно доверчив и
още толкова непрактичен, покрай блясъка,
който осигурява за персоната си, Емил поддържа стандарта на мъже и
жени в неговата свита.
Това е неговият свят –
песен след песен, купон след купон, истина
след лъжа. В този неспирен многогодишен
карнавал, които не стихва до началото на 90те, когато като повечето артисти от миналото
Емил остава без работа
и средства за препитание, се случва и нещо
повече от вълнуващо
за него. Той става баща. Синът му Емил Димитров-син се ражда на
9 април 1970 г. По това време Емил покорява Франция. За разлика
от България,
където не се
оценяват композиторските му
изяви,
в
Париж става член
на Съюза на
композиторите. „Моя
страна“
и още 6
негови
песни се
превеждат
и
се превръщат
в европейски
хитове.
Научавайки,
че е станал баща, Емил купува и
изгърмява няколко каси
шампанско.
Рожбата му с Мариета расте жив и здрав,
но от малък се проявяват проблеми с говора. Обезпокоени, родителите търсят помощта
на Ванга. Пророчицата
им казва, че детето няма да проговори нормално, докато не се открият две негови зъбчета, чрез които му е направена магия. И посочва мястото, където са
хвърлени. „Дали е вярно всичко това, дали –
не, но се намират тези
зъбчета и детето вече
започва да комуникира
както трябва“, казват за-

познати с тази човешка посетен през 1968 г. от
история за най-бляска- повече хора, отколковата звезда, раждана и то е била публиката на
реализирана в родния гостуващата там и вешоубизнес.
че със световна слава
група “Ролинг стоунс”.
Веселин Маринов
пази
Със сина си
негова
перука
Веселин
Маринов
кътал в гардероба си
перука на
Емил Димитров, която
му била подарена от
композитора Тончо
Русев. Навремето,
когато легендата на
българската естрадна музика
почина, Тончо взел от Само за паралел – 68дома му няколко цен- а е годината на Пражни вещи, които пода- ката пролет, когато всярил на най-близките си ка среща с изкуството
приятели, за да помнят на Западна Европа се
с добро изпълнителя на възприема като свеж
„Моя страна, моя Бъл- полъх на новата демогария“.
крация.
Така Русев преценил
Притежавал е една
да подари на Маринов
от най-скъпите
перуката, тъй като пеколи у нас
вецът и без това бил с
олисяващо теме и
имал нужда от такъв аксесоар. Перуката на Емил била от Франция, гаранцията била 40
години и по онова
време цената била
1500 франка.
В Москва
събира повече
публика от
“Ролинг Стоунс”
Легендата
на
българската естрада Емил Димитров С Шарл Азнавур
е събрал на стадиВ периода, когато
он “Динамо” в Москва
цяла
България е луда
повече от 80 000 зрители. Мегаконцертът на по песните и личностЕмил в столицата на то- та на Емил Димитров,
гавашния СССР е бил той решава да си купи

една от най-скъпите коли, която са виждали у
нас – американски осмобил. Цената е убийствена. Само митото,
което трябва да плати,
е над 3000
лева. Огромна сума за
онова време. Мълвата
стига до Тодор Живков
и той кани
певеца на
среща. Емил
е силно притеснен. Или
ще те съсипят, или ще
те наградят,
разсъждава
обкръжението му.
Бай Тошо
кани звездата, черпи кафе и пита:
– Вярно ли е, че си
платил 3700 лева мито
за някаква американска кола?
– Така е, другарю
Живков, ама аз честно
съм ги спечелил. Плащам си всички данъци. Можете да проверите – уплашено отговоря Емил.
Тогава Живков се за-

смял:
– Дай да ти стисна
ръката. Доживях да видя един по-богат българин от мен.

Спектакъл „На нея с обич“
За четвърти път спектакълът „На
нея с обич” ще бъде представен на
сцена на 5 октомври в зала 1 на НДК

от 20 ч. Зрителите ще могат да видят
една история, която съчетава театър,
музика и кино.

„Когато човек почувства емоционална възбуда, той иска да я повтори. Това е причината спектакълът
отново да бъде представен и
да печели вниманието на публиката”, каза актьорът Даниел
Цочев.
„Екипът, който създаде
представлението, са все хора,
доказали своите качества като
артисти. Смея да кажа, че много рядко в България се правят
качествени спектакли”, сподели актрисата Антония Малинова. „Много малко хора знаят
какво е преживял и през какво е преминал Емил Димитров.
Затова правим този спектакъл
- да покажем на тези, които не
знаят каква звезда сме имали
в България. Благодарение на публиката той е успял да стане това, което
е”, каза още тя.
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Шампионат по лека атлетика в Берлин

Мирела Демирева
Лудогорец взе крехък спечели
сребро
аванс преди реванша
Отборът на Лудогорец надви с 1:0 шампиона на Босна и Херцеговина Зрински (Мостар) в първи мач от

те" пропуснаха доста
положения. С най-много пропуски се отличи
голмайсторът Клаудиу
Кешерю, който няма-

Олимпийската вицешампионка от Рио 2016
Мирела Демирева спечели сребро в сектора
за скок височина, изравнявайки върховото
си постижение от 200
см. Българката преодоля гросмайсторската граница от третия
си опит.
Преди това спортист
номер 1 на България
за 2016 г. се справи последователно с 192 см и
194 см, но реши да пропусне 196 и 198 см, за
да се бори за медалите.
Европейска шампионка стана Мария Ла-

сицкене, която също
преодоля 200 см, но от
първи опит. Двете се
пробваха и на 204 см,
но без успех.
Това е втори пореден
сребърен медал за Демирева от европейски
първенства. Преди две
години тя завърши втора в Амстердам.
Ивет Лалова-Колио
завърши пета във финала на 200 метра с
резултат от 22.82 сек
и не успя да повтори
сребърния си медал
от Амстердам преди
2 години. 34-годишната спринтьорка, която

На тенистурнира в Торонто

третия предварителен
кръг на Лига Европа.
Единственото попадение беше дело на
Козмин Моци в 16-ата
минута с глава. Съставът на Пауло Аутуори
може да съжалява, че
взе минимален аванс
преди реванша след
седмица в Широки
брeг, тъй като "орли-

ше ден, като пропусна
няколко отлични възможности да отбележи гол.
Вратарят на босненците Солдо няколко
пъти спря румънеца,
но пък сгреши при попадението на неговия
сънародник, което накрая реши крайния изход на мача.
„А”
група,
IV
кръг

Етър - Черно море 1:1
1:0 Младенов (9)
1:1 Андраде (51)
Локомотив (Пловдив) Верея (Стара Загора) 3:0
1:0 Буна (16)
2:0 Умарбаев (32)
3:0 Райков (75)
Берое - Ботев Пловдив 2:1
0:1 Стивън Петков (78)
1:1 Бригидо (83)
2:1 Костадин Ничев (а.г. 85)
ДУНАВ - ЛЕВСКИ 1:2
1:0 Васев (53-дузпа)
1:1 Кабрал (59)
1:2 Ейолфсон (78)
ВИТОША - ЛУДОГОРЕЦ 0:2
0:1 Върджил Мисиджан (65)
0:2 Клаудиу Кешерю (75)
ЦСКА-СОФИЯ - СЛАВИЯ 2:1
1:0 Мауридес (45)
1:1 Янис Карабельов (67)
2:1 Мауридес (90)

Андерсън спря Григор
Григор Димитров загуби бързо от Кевин Андерсон с 2:6, 2:6
и отпадна на 1/4-финалите на
мастърс турнира в канадския
град Торонто. Гришо допусна едва второ поражение от южноафриканеца при осмия сблъсък помежду им. Най-добрият български тенисист достигна до този
етап, след като елиминира Фернандо Вердаско и Франсис Тиафо, но не успя да се противопостави на финалиста от Уимбълдън
това лято Андерсън, който преди
това отстрани последователно
Евгений Донской и Иля Ивашка.

м в най-добрия си първи опит.
Габриела
Петрова зае шестото място
в крайното класиране
на троен скок. Тя записа 14,26 м от петия си
опит. Шампионка стана
гъркинята Параскеви
Папахристоу с 14,60 м.

Младите ни баскетболисти с 2 победи

Българският национален отбор за момчета се бори мъжки и
бе на крачка от победата на старта на европейското първенство
в Сараево. Нашите водеха в резултата през
повечето време, но
накрая
отстъпиха с
49:54
(7:11,
16:8, 17:16, 9:19) на по-мощния и
висок тим на Полша.
Във втория си мач от група "С"

националите надделяха над Кипър с 69:56 (18:14, 12:14, 21:13,
18:15). В третия си мач разгромиха Финландия със 75:52 (19:12,
20:11, 16:15, 20:14). За българския
тим се
отличи Константин
Костадинов,
който
завърши
с
"дабълдабъл" - 16 точки и 10 борби. По
11 точки добавиха Константин
Тошков и Павел Теофилов.

Успех за руските гимнастици
Русия спечели
титлата в отборната надпревара
на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в
Глазгоу (Шотландия). Артур
Далалоян, Дмитрий
Ланкин,
Никита
Нагорни, Давид Белявский и Николай Куксенков събраха сбор от
257.260 точки.

Датчаните надвиха ЦСКА

Отборът на ЦСКА загуби с
1:2 домакинството си на ФК
Копенхаген в първи двубой
от третия квалификационен
кръг на Лига Европа. "Червените" трябва да съжаляват за
развоя на срещата, тъй като
допуснаха пълен обрат през
втората част.
А всичко започна толкова
добре, след като още в 16-ата
минута Мауридес реализира
пред близо 20 000 "армейци"
на националния стадион. Събитието, което преобрази този мач, обаче се случи малко пре-

в последния месец се
бори с контузия, обаче остана доволна от
представянето си.
Шампионката на България Радослава Мавродиева се класира на
шесто място на финала
в тласкането на гюле за
жени. Тя постигна 18.03

ди паузата, когато бранителят Божидар Чорбаджийски се поддаде

е

На второ място
Великобритания

на емоцията и си изкара директен
червен картон. Юношата на "червените" удари без топка съперника си Даме Н'Дойе и бе пратен рано под душовете.
Всичко това доведе до тотална доминация на ФК Копенхаген
след почивката, когато селекцията на Стале Солбакен първо изравни след мощна бомба на Денис
Вавро, а в 74-ата минута стигнаха
и до победата след гол от дузпа
на Кенан Кодро. До наказателния
удар се стигна след ненужен фаул
на Кирил Десподов.
Така ЦСКА ще трябва да търси победа с два гола разлика в
Дания, ако иска да продължи в
плейофната фаза на Лига Европа.

с 253.362 точки, а
на трето Франция с

246.928 точки.
Руските гимнастици печелят отборната титла на европейско първенство за
трети пореден път
и седми в историята (тази надпревара
се провежда на всеки две години).
За последно Русия
не взе златото през
2012 г. в Монпелие,
когато остана на второ място след Великобритания.
България не участва в отборното състезание при мъжете
в Глазгоу.
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Наем, непроменян от 500 години Спрей за нос
лъже мозъка

През XV и XVI век известно
германско семейство търговци
се превръща в едни от най-богатите и най-могъщи банкери и
рискови капиталисти в Европа. Семейният бизнес включва огромна империя от складове, фабрики и банки, а по-късно и от мини. В един момент
семейството почти има монопол на европейския пазар на
мед, като разполага с голямо
влияние върху европейската
икономика, както и върху политиката. Голяма част от ръста в богатството и влиянието
на семейството може да бъде
приписана на Якоб Фугер. Днес
той се смята за най-богатия чо-

век, който някога
е живял, с нетна
стойност на богатството си от
400 млрд. долара (днешни стойности), надминавайки индустриалците от ХХ век
като Джон Рокфелер и Андрю Карнеги.
През 1514 г.
Якоб Фугер започва да инвестира част от своето богатство в
изграждането на
приют за бедни в
град Аугсбург в Бавария, който нарича "Фугере".
Предназначен е за трудолюбиви, честни, но обеднели католици, които са в затруднено
положение, без да имат собствена вина. Такива семейства
могат да останат в "Фугере"
срещу годишен наем от само
един гулден, което се равнява
на само 88 евроцента днес. Фугер настоява наемът никога да
не се променя дори и след петстотин години. Дори във времето на Фугер наемът е по-скоро символична такса. Това, което богаташът изисква от наемателите, е да се молят за него
и семейството му по три пъти

на ден. Днес условията за живот там остават същите, както и преди петстотин години човек трябва да е католик, да
е живял най-малко две години
в Аугсбург и да е беден, но без
задължения.
„Фугере” е завършен между
1514 и 1523 г., разширяван през
следващите няколко века, като
последната му част се появява
през 1973 г. Всяка къща разполага с два апартамента с площ
от 500 до 700 квадратни метра със собствена кухня, хол,
спалня и малка стая. На гърба
на всяка къща има малка градина. Най-известният жител на
„Фугере” е прадядото на Волфганг Амадеус Моцарт - зидарят Франц Моцарт, който живее в комплекса между 1681 и
1694 г. Около 150 души живеят
в него днес, като все още плащат годишен наем, еквивалентен на един гулден. Дори таксата за обиколка на „Фугере” е на
стойност над четири пъти поголяма от годишния наем. Има
обаче и други такси. Жителите
трябва да плащат още 88 цента за поддръжката на местната църква, както и 85 евро за
сметките за поддръжка и отопление. „Фугере” все още се администрира от потомците на
семейство Фугер и се финансира чрез фондация.

Спрей
за
нос,
който "лъже" мозъка, кара хората да си
мислят, че
ядат сладка храна.
Учени от
Центъра
за вкус и
хранителни навици
в Дижон,
Франция,
изолирали
естествените ароматни молекули,
които правят сладките изделия толкова примамливи,
и ги пръснали чрез спрей в носовете на доброволци, докато опитват различни комбинации от
храни и напитки. Резултатите от изследването сочат, че ароматите влияят на вкуса на храната, като
я "правят" по-сладка. Учените добавят, че липсата на наситен вкус често служи за оправдание на
хората, които се отказват от приемането на подиетични продукти.
г. и легендата разказва, че работник паднал в
още мокрия
цимент и потънал в него.
Останалите
не пожелали да измъкнат тялото
и го вградили в една от
подпорите
на моста. Оттогава пред
всеки преминаващ по
него влак се
явява ефимерната фигура на загиналия строител.
Според друга легенда пък от моста преди
години паднала майка с
малко дете и потънали в
реката. Оттогава покрай
основите му се чува при-

Мобилно приложение Ейвънският Мост
отвежда в... Пустинята
Мик Омън, 55 г., се оказва сам в пустинята в Аризона с развалена кола и половин бутилка вода. Мъжът се бил запътил към пустинното градче Краун
Кинг в Аризона, а вместо това стига в пустинята, където в момент на отчаяние заснема видео, в което
се сбогува с роднините си.
Мик се подвежда по приложението "Гугъл Карти", което го прекарва през черен път, за да избегне
трафика по магистралата. Колата му се поврежда и
спира да се движи. Мъжът оставя бележка с номера
си на колата, както и кратко обяснение на ситуацията и започва да обикаля наоколо в търсене на обхват под жарките слънчеви лъчи. Всичко, което взима със себе си, е бутилка с вода, две бири, сандвич
и чипс.
Основният му
проблем
е водата.
Изборът
да пие от
урината
си го спасява първата нощ.
На следващия ден
открива малко
поточе.
По-късно
споделя,
че това е
била найвкусната вода в живота му и пил от нея, докато му
призляло.
Когато се връща в колата си, мъжът оформя буквата „H“ (от „help“) с камъни и стреля със сигнален
пистолет, за да покаже къде се намира, но безуспешно. Изведнъж на хоризонта се появява колоездач, който се натъква на изгубения и го отвежда
обратно в цивилизацията.
Омън се радва, че е оцелял, и се надява историята му да достигне до повече хора, за да предотврати подобни ситуации, в които навигациите подвеждат хората.

В малкия американски град Ейвън, щата Индиана, съществува стар железен мост с
удивителни свойства.
Допреди няколко години тайната на съоръжението била достъпна са-

мо за местните, докато
един от тях не направил
видео, в което разказал за паранормалните
способности на моста
и не го пуснал в интернет. Ейвънският мост
е построен през 1906

глушен женски плач.
Но този градеж крие
и други чудеса – по думите на жителите на
града той е способен
да ви пренесе в друго
измерение.
Всяка годишнина от
откриването на моста се
помни с това, че се извива буря с пороен дъжд,
който продължава с часове, и хората вярват, че
ако в този момент минеш под арката, ще се
пренесеш в друг, паралелен свят. Какво се намира там обаче – никой
не знае. Макар датата на
откриването на моста и
до този момент да не е
известна, всяка нощна
разходка под арката може да ви бъде последна.
Там през 2011 г. изчезва безследно 13-годишно момиче, избягало от
къщи по време на буря.

Отстреляха странно същество
В щата Монтана,
близо до град Дентън, било отстреляно непознато същество, много подобно на вълк. Какво ли си е помислил професионалният ловец, добре
познаващ фауната
в района – трофеят
не приличал съвсем
нито на вълк, нито на койот. Поразен бил от кафявата му козина и малките уши. По-скоро
приличал на мечка

или на мелез, отколкото на вълк.
Местните мислели, че е пришълец от
други светове. Странният екземпляр бил
закаран за изследване в лаборатория за
ДНК проби, за да се
установи произходът му.
Но и до този момент учените мълчат
какво е съществото.
А около малкия град
Дентън вълци отдавна не били забелязвани.
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ПЕТЪК, 17 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон /п/

Канал 3
ПЕТЪК, 17 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 17 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини

Най-гледаните
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СЪБОТА, 18 август
07.00 „Бреговете на Чесапийк”
– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване
09.00 „Диаманти и любов”
– с уч. на Михаел Фиц,
Сибиле Каноника, Ралф
Гасман, Гедеон Буркхард
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA (избрано)
12.30 Темата на NOVA
12.50 „В сънищата ми” – с
уч. на Джобет Уилямс,
Катрин Макфий, Майк
Вогъл, Антонио Купо
14.50 „Синята лагуна“ – с уч. на
Брук Шийлдс, Кристофър
Аткинс, Уилям Даниелс,
Брадли Прайс и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Последните рицари” – с
уч. на Клайв Оуен, Морган Фрийман, Клиф Къртис, Аксел Хени, майкъл
Ломбарди и др.
22.30 „Мисия: Ноември” – с уч.
на Пиърс Броснан, Олга
Куриленко, Люк Брейси,
Уил Патън, Бил Смитрович и др.
00.40 „Карате кид” – с уч. на
Пат Морита, Елизабет
Шу, Ралф Мачо, Чад Маккуин, Мартин Ков и др.
04.30 „В сънищата ми” – с
уч. на Джобет Уилямс,
Катрин Макфий, Майк
Вогъл, Антонио Купо

Неделя, 19 август
07.00 „Бреговете на Чесапийк”
– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване
09.00 „Аржентинско танго” – с
уч. на Ребека Имануел,
Михаел фон Ау, Флориан
Фиц, Тереза Кламерт и
др.
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Цветарница на мистериите: Прекършено в зародиш” (премиера) – с уч.
на Брук Шийлдс, Бренън
Елиът, Бю Бриджис, Рейчъл Крауфорд, Мелиса
Болона и др.
14.15 „Любов по случайност” с уч. на Бю Гарет, Бренда
Стронг, Бенджамин Айрес и др.
16.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 5
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA (избрано)
20.00 „Хитч” – с уч. на Уил
Смит, Ева Мендес, Кевин
Джеймс, Амбър Валета,
Джули Ан Емери, Адам
Аркин и др.
22.30 „Яж, моли се и обичай” –
с уч. на Джулия Робъртс,
Хавиер Бардем, Ричард
Дженкинс, Били Кръдъп,
Вайола Дейвис, Джеймс
Франко и др.
01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.50 „Цветарница на мистериите: Прекършено в
зародиш” – с уч. на Брук
Шийлдс, Бренън Елиът,
Бю Бриджис, Рейчъл Кра-

уфорд, Мелиса Болона и
др. /п/
05.10 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 20 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 18
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/

06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/
ВТОРНИК, 21 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 18
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

СРЯДА, 22 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 18
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 23 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Убийства в Мидсъмър”
(премиера) – сериен
филм, сезон 19
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/

СЪБОТА, 18 АВГУСТ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина
Кунчева/п/
07:30 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
- избрано
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд”- повторение
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев“
12:00 „Вечните песни”-/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”-/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”- избрано
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п
01:00 Спорт в обектива”- /п//
02:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 19 АВГУСТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова
07:30 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „60 години създаваме
бъдеще” – юбилеен
концерт на 125-то СОУ
„Проф.Боян Пенев”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
- избрано
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев“ -/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
16:30 „Патарински Live”- избрано
17:00 Концерт на група Сигнал
– 2-ра част
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева - избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:30 Европейско първенство
по канадска борба
00:00 Новини /п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
02:00- 09:00 – Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 20 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано

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

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

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

20.10
20.30
20.40
21.00
21.45

Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс – минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 18 август
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”

18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 19 август
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс – минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс – минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини

15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство” с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 20 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето

13.30
16.10
17.00
17.15

новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 21 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини

15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СРЯДА, 22 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за време-

то
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
ЧЕТВЪРТЪК, 23 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
петък, 17 август
Документален филм
„Приказки с Ванчето„
Новини/ повторение/
Ранни вести / на живо/
НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“ /
повторение /
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти /повторение /
17.30 Новини /на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 Документален филм
19.15 Класически концерт
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето. /повторение/
22.30 Дневниците на уфолога /
повторение /
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 „Прокудени от бащин
край“ /повторение/
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев /повторение/
05.00 “Паралакс” - публици07.00
07.30
07.45
08.00
10.15

ЕВРОКОМ
Петък, 17 август
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Криминални хроники - 1
еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 109
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 141 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Страници от живота - 109
еп. - Сериал
04:00 Изумрудената огърлица
- 141 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:55
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
19:00
19:55
21:00
21:30
23:45

01:20

03:05

Петък, 17 август
Телеканал «Доброе утро»
Новости (6+)
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) (6+)
Премьера. «Видели видео?»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время» (6+)
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
Виталий Гогунский, Иван
Охлобыстин, Юлия Паршута, Юрий Стоянов в комедии
«Бармен» (16+)
Анна Самохина, Олег Янковский, Сергей Безруков, Владимир Меньшов в фильме
«Китайский сервизъ» (16+)
Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Виктор Цой в
фильме Сергея Соловьева
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Най-гледаните
стично предаване /повторение /
06.00 Фолклорен концерт
събота, 18 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
+китка
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история /повторение/
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков /
повторение/
01.30 Новини. Прогноза за
Събота, 18 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Граф Монте Кристо- Анимация
10:00 Шпионката на Коко Скрита камера
10:30 Ключът към успеха
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Куче в джобче - 19 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 20 еп.Анимация
17:30 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Веществени доказателства - 15 еп. - Сериал
23:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

02.00

времето /повторение/ +
Другата история
“Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката /повторение/
“Изгнаници клети“
Класическа музика
“От българско, по- българско” с Галя Асенова /
повторение/

тв програми

Български

край - /повторение/
04.30 Фолклорен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева / повторение/

повторение
05.15 Облаче ле, бяло - /повторение
06.15 Фолклорен концерт

неделя, 19 август
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Фолклорен концерт
14.00 Разбулване - /повторение/
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
22.30 „Час по България“ /повторение /
23.30 “Фронтално” / повторение/
01.30 Новини.Прогноза за времето/повторение/
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин

понеделник, 20 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Алтернативи - /повторение/
14.15 Паралакс - /повторение/
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - /повторение /
16.00 Първото благо /повторение/
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски /повторение /
00.40 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.25 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.25 Телевизионен форум -/

вторник, 21 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ
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“
„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”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“ - повторение
06.30 Фолклорен концерт

05:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
06:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
Неделя, 19 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 21 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 22 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
18:20 Дар от небето - Драма
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков

05:00 Веществени доказателства - 15 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Понеделник, 20 август
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 110
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 142 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Сентинел - 30 еп. - Сериал
22:00 Сентинел - 31 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 110
еп. - Сериал

05:15 Изумрудената огърлица
- 142 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Вторник, 21 август
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 111
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 143 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Криминални хроники - 2
еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Сентинел - 32 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Криминални хроники - 2
еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 111
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 143 еп. - Сериал

04.00
04.30
05.30

«Асса» (16+)
05:30 Сергей Столяров, Алла Ларионова, Иван Переверзев
в фильме «Садко» (6+)
Събота, 18 август
06:00 Новости (6+)
06:10 «Садко». Продолжение (6+)
07:10 Сергей Жигунов, Екатерина
Маликова в многосерийном
фильме «Избранница» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09:05 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Николай
Добрынин. „Я — эталон
мужа“» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами) (6+)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Стас Михайлов. Против
правил» (16+)
14:20 Концерт Стаса Михайлова
16:10 Андрей Миронов, Олег Табаков, Александра Яковлева, Николай Караченцов в
фильме «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (6+)
18:25 «Видели видео?» (6+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (6+)

21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:20 Премьера. Александр
Петров, Диана Пожарская,
Кирилл Козаков, Екатерина
Кабак в фильме «Затмение»
(12+)
01:45 Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Владимир Ерёмин,
Семён Фарада в фильме
«Криминальный квартет»
(16+)
03:15 Олег Табаков в фильме
«Шумный день» (12+)
04:50 «Модный приговор» (6+)
05:50 Сергей Жигунов, Екатерина
Маликова в многосерийном
фильме «Избранница» (12+)
Неделя, 19 август
06:00 Новости
06:10 «Избранница» (12+)
07:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Наталья Варлей. „Свадьбы
не будет!“» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Евгений Леонов. „Я король,

дорогие мои!“» (12+)
13:05 Евгений Леонов, Николай
Караченцов, Михаил Боярский в фильме «Старший
сын» (12+)
15:30 «Михаил Боярский. Один на
всех» (12+)
16:20 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Анимационный фильм
18:05 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков в фильме Эльдара
Рязанова «Служебный роман» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Концерт Димы Билана
23:35 Данила Козловский, Елизавета Боярская, Паулина
Андреева в комедии «Статус: Свободен» (16+)
01:15 Юлия Пересильд, Сергей
Гармаш в фильме Павла
Чухрая «Холодное танго»
(16+)
03:05 Александр Ляпин, Владимир Ильин, Армен Джигарханян в фильме «Исчезнувшая империя» (12+)
04:50 «Модный приговор»

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

сряда, 22 август.
Документален филм
„Приказки с Ванчето“
Новини/ повторение/
Ранни вести - /на живо/
НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско - /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - повторение
04.00 Алтернативи - /повторение /
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение/
06.30 Фолклорен концерт

четвъртък, 23 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - /повторение /
16.30 Паралакс - /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение /
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Документален филм
01.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.30 „Дискусионно студио“ /
повторение /
03.30 “Първото благо“ - /повторение /
04.30 „Дневниците на уфолога“
- /повторение /
05.30 “Край Босфора“ /повторение/
06.30 Фолклорен концерт

06:00 Делници - с Николай
Колев
Сряда, 22 август
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 112
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 144 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Сентинел - 33 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев

04:30 Страници от живота - 112
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 144 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

07.00
07.30
07.45
08.00
10.15

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 17 август
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Косатка
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Петросян-шоу
22:45 Сто причин для смеха. Семен Альтов
23:15 Соучастники. Х/ф
00:50 Белая студия. Константин Богомолов
01:30 Достояние республики. Х/ф

03:45 Все не случайно. Х/ф
05:05 Андрей Малахов.
Прямой эфир
Събота, 18 август
06:00 Лорд. Пес-полицейский
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 “Измайловский парк”.
Большой юмористический концерт
14:05 Мы из джаза. Проснуться знаменитым
14:50 В час беды. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:50 Прекрасные создания. Х/ф
00:15 Романтика романса
01:10 Выйти замуж за капитана. Х/ф
02:40 Обратный путь. Х/ф
04:20 Мы из джаза. Проснуться знаменитым
05:05 Обыкновенный
концерт с Эдуардом

Четвъртък, 23 август
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 113
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 145 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Сентинел - 34 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
Эфировым
05:30 Пряничный домик
Неделя, 19 август
06:00 Прекрасные создания. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12:35 Тайны высоких широт
13:15 Пешком... Москва
прогулочная
13:45 Только ты
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:25 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде
01:10 Сертификат на совесть
01:55 Миллионер. Х/ф
03:45 Таможня. Х/ф
05:15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

ÍÀØÈßÒ
ÔÎËÊËÎÐÅÍ
ÀÍÑÀÌÁÚË
ÎÒ ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ,
ÎÑÚÙÅÑÒÂßÂÀÍÅ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË“ÑÎÒ”
ÎÑÒÐÎÂ Â
ÈÍÄÈÉÑÊÈß
ÎÊÅÀÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ä.ÒÀËÅÂ
“ÏÐÅÑÏÀÍÑÊÈÒÅ ÊÀÌÁÀÍÈ”
ÃÐÀÄ Â
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

ÒÈÁÅÒÑÊÈ
ÁÈÊ
ÏÀÇÀÐÅÍ
ÏÐÎÄÓÊÒ
ÊÚÑ ÑÊÈÒÑÊÈ
ÌÅ×

ÏÐÈÄÐÓÆÀÂÀÙÈ ÂÀÆÍÀ
ÎÑÎÁÀ

ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
À.ÄÎÄÅ
“ÀÐËÅÇÈÀÍÊÀÒÀ”

ÍÀÑÅËÅÍÎ
ÌßÑÒÎ
ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÈÊÜÎÐ

ÎÑÍÎÂÀÒÅË ÍÀ
ÀÐÌÅÍÑÊÈß
ÍÀÐÎÄ

ÍÀØ ÖÀÐ
1241-1246
ÄÐÅÁÍÎ
ÏÎËÑÊÎ
ÖÂÅÒÅ

ÎÃÍÅÒÅ×ÍÀ
ÌÀÑÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÈ

ÍÀØ ÑÎÐÒ
ÄÎÌÀÒÈ

ËÈÁÐÅÒÈÑÒ
ÍÀ ÏÓ×ÈÍÈ
1859-1919

ÀÍÒÈ×ÍÎ
ÑÌÅÒÀËÎ
ÃÅÐÎÉ ÎÒ ÒÂ
ÑÅÐÈÀË“ÁÀÐ
“ÍÀÇÄÐÀÂÅ”
ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ
“ÃÐÀÌÀÄÀ”

ÐÓÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ
1849-1917

ÒÐÈÊÀËÖÈÅÂ
ÌÈÍÅÐÀË
ÏÐÎÇÂÈÙÅ
ÍÀ ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÂÈÄ
ÑÏÎÐÒ
ÒÐÅÂÀ
ÂÒÎÐÀ
ÊÎÑÈÒÁÀ

ÃÎËßÌÀ ×ÀØÀ
ÇÀ ÂÈÍÎ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÐÈÖÀÐ

ØÀÕÌÀÒÅÍ
ÊÎÅÔÈÖÈÅÍÒ

ÑÎËÈ ÍÀ
ÑÈËÈÖÈÅÂÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß
ÐÅÊÀ Â
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ
ÑÎÐÒ ÊÚÑÍÈ
ßÁÚËÊÈ
ÅÄÍÀ ÎÒ
ÏËÀÍÅÒÈÒÅ

ÔÈËÌ Ñ
ÔÀÍÈ ÀÐÄÀÍ
ÎÏÅÐÀ ÎÒ
Õ.ÔÐÈÌÚÍ

ÊÎÌÏÞÒÚÐÅÍ
ÅÇÈÊ
ÑÅ×ÈÂÎ ÍÀ
ÄÐÅÂÍÈÒÅ
ÁÀÑÊÈ
ÈÇÐÀÑÒÚÊ ÍÀ
ÆÈÒÅÍ ÊËÀÑ

27

минути

Български

ÃÅÐÎÈÍß
ÍÀ ÔËÎÁÅÐ

ÌÈÅÙÈ
ÌÅ×ÊÈ

ÔÈËÌ Ñ ÊÀÌÅËÈß ÒÎÄÎÐÎÂÀ
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Забавни

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÎÍÈÖÅÒÈ
“ËÞÁÎÂÅÍ
ÅËÈÊÑÈÐ”
ÍÀØÀ ÏÀÑÒÀ
ÇÀ ÇÚÁÈ

ÎÑÍ.ÏÎÍßÒÈÅ
Â ÊÈÒÀÉÑÊÀÒÀ
ÌÅÄÈÖÈÍÀ
ÍÀØÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ
1886-1983

ÑËÀÄÊÀÐÑÊÎ ÈÇÄÅËÈÅ

ÏÐÎÑßÊÚÒ ÎÒ
“ÎÄÈÑÅß”

ÍÀØÈ
ÒÅËÅÔÎÍÈ

ÄÈÑÏËÅÈ
ÖÚÐÊÎÂÍÀ
ÊÎÏÐÈÍÅÍÀ
ÏÎÊÐÈÂÊÀ

ÌÀÐÊÀ ÍÀØÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ
ÍÀÐÎÄÍÈ
ÏÅÂÖÈ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÖÓÌÏÅ

ÕÓÍÑÊÈ ÂÎÆÄ
395-453

ÄÂÈÆÅÙÀ
ÑÈËÀ

ÍÎÑ ÍÀ
ÏËÀÂÀÒÅËÅÍ
ÑÚÄ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÇÎÄÈÈÒÅ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈ×ÅÑÊÀ ÒÈÒËÀ
ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ ×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÀÐÓÖÀ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÅÑÒÐÀÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ

ÃÐÚÖÊÀ
ÁÓÊÂÀ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
À.ÌÈÖÊÅÂÈ×
ÐÎÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÃÅÐÌÀÍÈß

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀË
“ËÓÑ ÌÀÐÈß”

ÈÐÀÍÎÅÇÈ×ÍÈ
ÏËÅÌÅÍÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÎ
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
ÃÅÎÄÅÇÈ×ÍÈ
ÇÍÀÖÈ

ÌÎÐÑÊÀ
ÂÈÄÐÀ

ÕÈÌÈ×ÍÈ
ÑÚÅÄÈÍÅÍÈß

ÏÎÅÒÈ×ÅÑÊÎ
ÑÚÇÂÓ×ÈÅ

ÑÒÎÏÀÍÑÊÀ
ÍÀÓÊÀ

ÏÐÎÐÅÇ
ÇÀ ÊÎÏ×Å
ÌÀÐÊÀ
ÌÎÁÈËÍÈ
ÒÅËÅÔÎÍÈ
ÏÀËÀ×ÈÍÊÈ

Ó×ÈËÈÙÍÀ
ÏÀÐÀËÅËÊÀ

ÍÀØÈ
ÊÀËÊÓËÀÒÎÐÈ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÑÊÀÐËÀÒÈ

ÂÈÄ
ÁÀÍÀÍÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÊÀÍÒÎÐÈ
ÍÀ ÔÈÐÌÈ
ÎÒÐÈÖÀÒÅËÅÍ
ÎÒÃÎÂÎÐ

ÊÐÀÉ ÍÀ
ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÒÂÎÐÁÀ

ËÈ×ÍÎ
ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈÅ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
Ì.ÅÌÈÍÅÑÊÓ

×ÀÑÒÈÖÀ ÇÀ
ÑÚÄÐÓÆÈÅ

ÀËÊÀËÎÈÄ Â
ÑÀÌÀÊÈÒÊÀÒÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÑÃÐÀÄÀ Â
ÏÐÎÖÅÑ ÍÀ
ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ

ÁÈÂØ
ÊÀÍÀÄÑÊÈ
ÕÎÊÅÈÑÒ
ÊÓÒÈß ÇÀ
ÌÎËÈÂÈ

ÏÎËÑÊÎ
ÖÂÅÒÅ
ÄßË ÎÒ
ÅÇÈÊÎÇÍÀÍÈÅÒÎ

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÍ
ÚÃÚË
ÊËÈÅÍÒ ÍÀ
ÌÅËÍÈÖÀ
(ÎÑÒÀÐ.)

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß
ÑÈËÍÀ
ÊÀÐÒÀ

ÌÀØÈÍÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÃÐÚÖÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÁÚÁÐÅ×ÅÍ
ÅÍÇÈÌ

ÐÀÇÐÓØÀÂÀÍÅ
ÍÀ ÒÂÚÐÄÀÒÀ
ÒÚÊÀÍ
ÍÀ ÇÚÁ
ÌÅÊÀ ÊÎÆÀ
ÇÀ ÐÚÊÀÂÈÖÈ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
ÎÒ V Â.ÏÐ.ÕÐ.

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ
“ÈÄÅ ËÈ”

ØÀÑÈ
ÏÐÎÏÈÒÀ Ñ
ÎÊÈÑËÅÍ
ÍÅÔÒ ÑÊÀËÀ
ÄÐÀÌÀ ÎÒ
ÍÈÊÎËÀ
ÀÒÀÍÀÑÎÂ

ÒÎÂÀ,
ÊÎÅÒÎ ÂÅ×Å
Å ÁÈËÎ
ÃÎÄÈØÅÍ
ÑÅÇÎÍ

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈ

ÅÏÈ×ÅÑÊÈ
ÏÎÅÒ
ÊÎÐÅÍÍÎÒÎ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
ÍÀ ÎÃÍÅÍÀ
ÇÅÌß
ÂÊÀÌÅÍÅÍÈ
ÐÀÊÎÂÈÍÈ

ÇÀÌÈÑËÈ,
ÍÀÌÅÐÅÍÈß

ÏÚÐÂÈÒÅ 2
ÁÓÊÂÈ ÎÒ
ÀÇÁÓÊÀÒÀ ÍÈ

ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÄÓÍÀÂ
ÐÈÌÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ËÞÁÎÂÒÀ
ÍÀØ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
1902-1974

ÌÀÐÊÀ ÍÀØÈ
ÊÎËÁÀÑÈ
ÀËÊÀËÎÈÄ Â
ÌÓÕÎÌÎÐÊÈÒÅ
ÏÎÄÂÎÄÍÎ
ÌÎÐÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ËÀÒÈÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÒÀÍÖ

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÃÀÒÈ, ÀÊÅÐÀ, ÀËÀÒ, ÀÌÀÄÎÐ, ÈÄÀËÃÎ, ÈËÈÊÀ, ÍÀÐÀÍ, ÐÅÍÈÍ, ÒÀÍÀÒÀÐ.

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
ÏÅÍÜÎ ÏÅÍÅÂ
ÃÅÐÎÈÍß
ÍÀ ÂÅÐÄÈ
“ÒÐÀÂÈÀÒÀ”

Âèêòîðèÿ ÊÐÚÑÒÅÂÀ

2
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Обяви

малки обяви
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски
с качулка, къси, нови; пералня AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима
0882479099
или
02/958 88 85 – охранителна фирма търси да назначи охранители
0878 54 31 21; 0888
34 77 37 - купувам циркуляр с работен плот с подвижен диск подходящ
за ремонт и направа на
пчелни кошери. (Може и
употребяван).
0898/225564 – купува
стари мотопеди „Балкан”
и „Симсон”. Може и да не
са в движение, бракувани. Продава нов немски
слухов апарат
0885/083606,
02/927167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт, видеоплеър,
видеокасети, телевизор,
за мерцедес купе 114-115
предна решетка, тасове
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, пишеща машина,
микроскоп, радиокасетофон, аптекарска везна, старинен часовник,
приставка за бормашина – абрихт
0879/950078 – медицински фелдшер със стаж
на село и в „Спешна помощ” търси работа по
специалността
0887/561638 – продава нови диван-спалня
и диван двойка – ракла,
комплект с цветна красива дамаска. Цена по спо-

разумение
0888/245413 – продава 2 табуретки с крачета –
по 10 лв., 2 табуретки на
колелца – по 15 лв., ново клекало бежово задно
оттичане – 30 лв., шевна
машина „Панония” крачна – 70 лв.
0897/507266 – продава ВИТО 7+1, бензин и газ.
С платени такси!
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0988/722370 – отговорна, честна пенсионерка (мъж) за пазар и др.
3 пъти седмично – 2,50/
час; търси мъж пенсионер за взаимна помощ;
заменя/подарява цветя
и билки
0886/010504,
058/603603 – продава
лек автомобил фолксваген голф – петица, бензин, на 25 хил. км, с нови
резервни гуми
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен
асистент
0896/321902 – продава фиат 125 р на ценители
от първи собственик, бананов цвят, гаражен, 25
г., на 143 хил. км. Теглич
и части
0897/488261 – продава минимашина за чупене на бадеми, лешници,
орехи
0888/316965 – квалифициран козметик извършва масаж и педикюр
по домовете
0899/232335 – продава ТВ LED 48, марка „Телефункен”, чисто нов, в
кашон, неразопакован,
модел 48 FB 4000. Цена
500 лв.
0899/372580,
094/623855 – продава
шахматни и табла игри, речници, географски карти, хранителни
технологии, медицин-

Скръбна вест
На 87-годишна възраст
почина
о.з.полк. Стефан Борисов

Симеонов

Роден на 5 юни 1931 г. в София. Член на СБЖ от 1950 г.
Бил е командир в артилерийска батарея; редактор в армейския седмичник „Бойно
знаме” – Пловдив. Тридесет и
шест години е главен редактор на радиостанция
„Младост” в Българското национално радио и на
Обединената военна редакция при Комитета за
телевизия и радио. Има над 2000 публикации в
печата; преводи от руски. Сътрудничил е на вестници и списания в Чехия, Словакия, Полша, Украйна, Русия и Грузия. От 1993 до 2015 г. работи в редакцията на вестник „Народен лечител”.
Поклон пред паметта на нашия колега и
приятел!
От редакционния колектив на
в. „Пенсионери” и 88-о журналистическо
дружество на СБЖ

Възпоминание
На 19 август 2018 г.
се навършват
16 ГОДИНИ
от смъртта на

ИЛКО АНГЕЛОВ ДЕЛЧЕВ

от Любимец
1957-2002
Поклон пред светлата му памет!
От майка
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ски ветеринарни справочници
0888/245413 – продава 4 табуретки по 10
лв./бр., нова ръчна месомелачка – 32 лв., нов
газов котлон – 55 лв.,
червен китеник единичен – 80 лв., грамофонни
плочи х 5 лв./бр., аплици
по 12 лв., стенен часовник руски – 20 лв.
0878/387993 – продава изгодно: две нови унгарски сгъваеми
къмпинг легла; изгодно малко употребявана
немска пишеща машина
„Ерика”; изгодно запазени четири- и трикрилни
гардероби с надстройка,
махагон; запазена чешка
палатка 18,5 кв. м, висока, стабилна, с 2 спални
помещения, гардеробно, хол; запазено немско
пиано отпреди 1939 г.
0896/722938 – „Панчатантра” – древноиндийска книга. След Библията – най-разпространена в света, 200 превода на 60 езика, от IV век
досега, учебник с наставление с мъдрости
за управляващи – 200 лв.
0877/882177 – терморегулатори за вертикален бойлер – нови, по
5 лв.; термоограничители за бойлер – нови, по
2 лв.; ампермер чешки
от 5 до 100 ампера ток;
мъжко сако европейско,
модерно, от естествена
кожа – употребявано,
много запазено – 50 лв.
Проводник електрически, но е 6 кв. мм, единичен, едножичен – 180 м
– 200 лв., удължител гумиран, с двоен контакт
и щепсел 3 х 2,5 кв. мм,
18 метра – 40 лв. Електрическо апартаментно
табло ново, фабрично, с
9 автоматични предпазители – 60 лв.; енциклопедия „От А до Я” – обемисто произведена, 970
стр. – 50 лв.; философски речник – обемист,
500 стр. – 50 лв.

Съобщения

имоти

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

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
0898/225564 – продава идеален селски
имот с 2 дка двор, лозе,
овошки и две сонди за
поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава апартамент 45 кв.
м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1 ет. във Варна, кв. Галата - 50 000
евро
052/831253 - продава място 60 кв. м, къща
- Жилино, общ. Нови пазар, чист въздух, вода,
гора, тишина
0878/950581 – продава имот в Троянския
балкан – с. Балканец,
самостоятелни спални,
река, асфалтов път – 16
000 евро
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник.
Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди
Горски извор

Възпоминание
На 17.8.2018 г. се навършват
20 години
без нашия скъп баща и дядо

Милко Илиев Стефанов

(1921-1998)
Пазим в сърцата си спомена
за твоята мъдрост, толерантност, доброта и всеотдайност.
Ти си нашата опора в мислите и делата ни.
С обич и признателност свеждаме глава
пред светлата ти памет!
От семейството

0884/574410 - продава масивна къща в
центъра на село Недялско, обл. Ямбол, на главен път, 100 кв. м, на два
етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с
6 стаи в с. Огнен, Бургаска област, с вода, кладенец и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя дворно място с право на строеж - Варна, за
багер с гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща
с двор и лятна кухня в
Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на
70 км от София, с допълнителен парцел с постройка. Цена 30 000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства,
Столична община – 27
000 евро. Бонус – джип!
0894/297967,
02/8662731 – продава триетажна вила в гр.
Момин проход, на 60 км
от София – обзаведена,
I ет. – офис, II и III ет. – с
по 3 стаи с хол; 400 кв.
м. зелена площ
0878/338141 – добри по характер, работят и учат в София, не
пият и не пушат. Желаят доглеждане или купуване на по-стар апартамент в София и кварталите. Петров
0876/574681 – заменя апартамент в Силистра за ниви
0897/042029 – предлага жилище на село –
безплатно и безсрочно,
на пенсионерка с цел
обитаване, може и финансова подкрепа. Жената македонка от Белоградчик да ми се обади. Жилището й е осигурено!
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над
300 четиригодишни тополи в нея, край Пазар-

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.
джик
0885/254314,
0888/121793 – продава
10 дка иглолистна гора
в района на Велинград
0886/196621 – спешно търси малък апартамент в малък град за
възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава
под наем мазе за склад
или друго
0988/783323 – спешно продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или заменям за
боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън
е саниран с 10 см стиропор, отвътре – с ламперия, и е реконструирана в двустаен. Към жилището има и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила,
на 40 км от София, с ток,
вода, двор 800 кв. м, 30
дървета, басейн, панорама. Въздухът е кристален.
0887/337684 - наемам дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня или
солидна стопанска постройка - в цялата страна, без областите Кърджали и Смолян. С предимство са Габровска,
Търновска, Старозагорска, Пловдивска и Сливенска област
0898/824436 - къща
двуетажна с двор 2500
кв. м в Средня, Шуменско, с ябълкова градина
058/603603,
0886/010504 - продава в с. Ведрина, Добричко, обзаведена къща
с 2 гаража, затворена,
луксозна беседка, огради, 3 дка двор с овощна
градина
0894/637021 – продаваме къща, кухня,
селскостопански сгради с двор, 5 дка овощна градина. Изгодно!

Възпоминание
На 11 август се навършиха
9 месеца
без скъпата ни майка и баба

Йорданка Стефанова
Пенчева

на 84 години
Ти винаги ще останеш в сърцата ни! Поклон!
От семейството

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

ЛУНеН
КАЛеНДАР

15 авгусТ, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа,
луНа във вЕЗНи
Възможни са трудности в общуването, разнообразни проблеми практически във всички
сфери на живота. Не се стъписвайте, а вземете адекватни мерки, така че всичко да си дойде
по местата.
16 авгусТ, 6 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
скорПиоН
Хармонията ще се възцари
навсякъде, ако бъдете по-спокойни и не прибързвате. Погрижете се за здравето си, което ще
има леки колебания.
17 авгусТ, 7 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
скорПиоН
Пазете се от хора, които ви
поднасят настойчиво непроверена информация – това може да
ви заблуди и да ви накара да промените добрите си отношения.
18 авгусТ, 8 луНЕН ДЕН,
Първа ЧЕТвърТ, луНа в
скорПиоН
Може лесно да станете жертва на психологически машинации – не се поддавайте. През
седмицата няма да имате финансови проблеми, ако харчите
по-малко за излишни неща. Харчове за здравето са позволени.
19 авгусТ, 9 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
сТрЕлЕЦ
Не разчитайте на благоприятно стечение на обстоятелствата, а се осланяйте изключително
на собствените си сили. Краят на
седмицата ще бъде интересен, а
ще имате възможност и да си отпочинете.
20 авгусТ, 10 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
сТрЕлЕЦ
Внимавайте и се пазете от
прекалено големи рискове, за
да не се провалят първоначалните ви намерения. Старайте се
да не се намесвате в чужди дела.
21 авгусТ, 11 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
коЗирог
Крайно време да обърнете
поглед към дела, които сте позагърбили – сега е дошъл техният
момент. Въпреки някои затруднения ще почувствате, че животът ви се връща в привичното
русло.

Обяви
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Членовете на културния клуб на великотърновци в София отбелязаха на 5 август 2018 г. рождения ден на своята землячка от с. Русаля, общ.
Велико Търново, медицинската сестра

РОСИЦА ТОДОРОВА
БАКАЛОВА

Завършила гимназията във Велико Търново
и медицинско училище
в София. В продължение
на 8 години работи като медицинска сестра в „Н.
И. Пирогов”. След завършване задочно на медицинска педагогика става преподавател в Медицинския институт. Създава семейство и има двама синове, трима внуци и трима правнуци – щастлива съпруга, майка и баба.
Участва активно в обществения живот и женското движение в България. Нейното хоби са гоблените. Организирала е изложби на гоблени в
над 50 града в България и в Англия, Унгария, Русия, Украйна, Америка.
Председател е на Националния клуб „Приятели на гоблена”, на „Българска шевица” и други
приложни изкуства.
Със своята творческа дейност в гобленовото
изкуство достойно представя България по света.
Пожелаваме й много здраве, лично и семейно
благополучие и нови творчески изяви!
от членовете на културния клуб на
великотърновци в софия

ЗаПоЗнаЙте Се

0877/827210 - след
18,30 ч., 60-годишна вдовица от София търси вдовец от София, 60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител по изобразително изкуство, нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0885/410468 - на 70
г./165 см/85 кг, самотна
пенсионерка съм. Не пия,
не пуша, добра домакиня съм. Живея в собствен
уютен дом. Търся самотен,

изоставен, добър и честен
мъж за другар - да не пуши,
да пие умерено. От 65 до 75
г., пенсионер. Аз куцам с левия крак. Моля те, обади се!
0895/751977 – мъж желае запознанство с приятна
дама за сериозно и продължително приятелство. Моля само сериозни обаждания и СМС!
032/249675 – на 88 г.,
търси жена на около 65 г.
– здрава, непушачка, без ангажименти – за гледане на
мен и сина ми, на 61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
1336 софия – „люлин”,
п.к. 134, за г-н Денев – търси се дама, която да е сама,
без съпруг, вдовица, разведена, която да се събере с мен, за да имаме поне
едно общо дете, а може и
две. Може вдовица с нейни
деца, но да е във възможност да имаме наше. Ще й

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (15.VIII.- 21.VIII.2018 г.)
овЕН – Намалете напрежението. Заложете на
правилния подход при
изпълнението на текущите ви
задължения. Постарайте се да
направите всичко по силите си,
за да се сдобрите с децата си.
ТЕлЕЦ - Изпълнете задачите си в нужните
срокове. До средата
на седмицата внимателно обмислете всеки свой предстоящ
ход, без да губите и минута ценно време. Не се разпилявайте.
БлиЗНаЦи – Не проявявайте прекалено много колебание. Сдържайте се да коментирате идеите, които имате по отношение на бъдещето си. Имайте готовност
за приемането на предизвикателства.
рак - Компромиси ще
ви помогнат да преодолеете собствените си резерви спрямо тези, които всячески
се стремят да спечелят доверието ви. Опитайте се да планирате възможно най-много неща.

лъв – Обмислете рационално предстоящо
свое пътуване. Около
средата на периода много от
вас ще овладеят някои неочаквани събития от лично естество.
ДЕва - Добре е да обърнете внимание на малките неща, които са наклонили везните в една или
друга посока. Залагайте на дипломацията, дори и да не ви
е до нея.
вЕЗНи - Не се колебайте
да споделите тревогите
си с близък. Не пренебрегвайте и най-малките сигнали, които
биха ви позволили да постигнете по-голяма стабилност в лично
отношение.
скорПиоН - Когато късметът ви намери, не бягайте от него. Осъществените пътувания ще имат благоприятно отражение върху вас.
Ще се радвате на благотворното влияние на звездите.
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сТрЕлЕЦ - Имате възможност да разширите
познанията и контактите си благодарение на осъществено от вас пътуване. Преценете
внимателно разходите си. Подкрепете любимия в начинанията му.
коЗирог - Постарайте
се да бъдете точни и коректни към хората, които са доказали своята лоялност към вас.
Не отлагайте провеждането на
някои важни разговори!
воДолЕй - През първия делничен ден ще ви
се наложи да овладеете
вътрешните си страсти, за да не
навредите с неволна дума или
действие.
риБи - Подайте ръка на
приятел, дори и да не сте
помолени за това. До средата на
седмицата внимателно обмислете отправените ви предложения
от страна на близък човек или
приятел.
ДЖеСИКА

Съобщения
ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

на
д-р ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
от с. Кацелово, обл. Русе
на 25 август 2018 г.
Докторе, ти си най-добрият пример
за нас със своята дългогодишна лекарска професия. Твоите качества, честност и трудолюбие и благият ти характер ти спечелиха добро име и доверие
сред пациентите, лекувайки ги в продължение близо на половин век.
Наред с това с вродения си музикален талант
с прекрасната си съпруга и внучка предвождахте Ж. Ф. групи и автентични седенки към читалището. Участвахте в галаконцерти и в предаването на Б. Милчева.
С най-искрени пожелания за много радост,
късмет и благоденствие! Нека всеки твой миг
бъде изпълнен и занапред с бодрост, весели настроения и приятни преживявания!
Да си ми жив и здрав, докторе!
Всички пожелания са от сърце.
стоил Димитров (Чико)
подаря цвете, като изпрати снимката и телефона за
разговор!
0896/702155 - мъж на 76
г. желае запознанство с дама от Старозагорска или Великотърновска област, която има възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г. за
доглеждане и наследяване
– все още съм на крака и с
багажа си!
02/4690408 – след 18 ч. –
самотен учител пенсионер
от София търси себеподобна дама за сериозна връзка
от 65 до 75 г. Живеене по
споразумение. Държавата,
националността и произходът са без значение. Да се
обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 –
вдовица – хубава, непълна,
осигурена, търси 74-76-го-

дишен господин. Може да
пишете само име и телефон,
аз ще ви потърся.
0882/368952 – 65/160/65
– интелектуалка търси себеподобен, неангажиран –
за приятелство, взаимопомощ и с дом, телефон – Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на 60
г. от хасковско село, не пуши и не пие, търси жена от
50 до 60 г. за семейство, която да живее при него. Да е
от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен
ум, търси мъдър господин
за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен
мъж с отлична визия и здраве, работи, не пие алкохол
и не пуши, очаква запознанство с добра и приятна жена, която да е като него с
чувство за хумор – от Ло-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

18 август 2018 - 10:49:47 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.

29
вешка област, Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да работим през лятото на морето, зимата – по
зимните курорти. Моля само сериозни обаждания и
СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня
с добро сърце търси другар за спокойни старини,
до 72 г., от Пловдив и региона
0896/783992 – 71/155/75
– вдовица пенсионерка
търси другар за старини.
Предпочита да е от Русенска и Разградска област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г.,
по възможност от град, да
живее при нея с цел съжителство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши,
почти не пие, с пенсия 300
лв., няма кола, без домашни
любимци, домошар, неконфликтен, интелектуалец,
търси дама 60-80 г./160180 см/60-80 кг, възможна
кореспонденция, живеене,
може и при нея - зимата в
столицата, лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти,
осигурена, търси другар за
съжителство
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Времето
В сряда ще има заоблачаване, но валежи не се очакват, ще духа лек ветрец и това ще прави летните
температури поносими. те ще са от 15 до 29 градуса. В четвъртък промяна в атмосферните условия не
се очаква. В петък ще е слънчево и топло с температури до 29 градуса. В събота се очаква незначителна облачност, температурите ще са същите. В неделя ще има краткотрайни превалявания и лек спад
на температурите – те ще са от 18 до 26 градуса.
В понеделник ще има разкъсана облачност с температури от 16 до 26 градуса. Във вторник се очаква
краткотраен дъжд, а температурите ще бъдат от
17 до 27 градуса.

БиоПроГноЗа
налице е повишена честота на разпространение на
случаи с т. нар. „чревен грип“. С профилактична цел, а
и при настъпили вече оплаквания от разстройство,
повръщане и болки в корема е препоръчително неколкократното дневно изпиване на гладно на по 12-15 капки клеева тинктура с жълт кантарион. Прополисът и
жълтият кантарион са богати на вещества със силно
антисептично и противовъзпалително действие. очакваните магнитни бури могат да окажат известно
неблагоприятно въздействие върху здравето на страдащите от исхемична болест на сърцето, което налага спазването от тяхна страна на по-щадящ двигателен режим и на диета, бедна на животински мазнини, на готварска сол и на съдържащи кофеин напитки.
Д-р иван сТоЯНов

магнитни бури - 19, 20.VIII.
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Þбиëеé в Наäаревî

В китното село Надарево, общ. Търговище,
членовете на Културния клуб на пенсионерите "Надежда" отбелязаха десетгодишен юбилей, който се превърна в
голям празник за цялото
население. Тържеството
се проведе на мегдана.
Атрактивната председателка на клуба Ангелина
Рангелова откри празника и сподели онова, което е сторено през изминалите години.
Клубът е учреден преди 10 години с първи
председател Елена Николова, но най-активна
е дейността му през по-

следните пет години, когато се сдобива с материалната си база и са създадени условия за сбирките на хората от третата възраст. В това време той вече се оглавява от Ангелина Рангелова. Домакините направиха всичко възможно
за празничното настроение в с. Надарево. На
тържеството бяха поканени не само представители на всички клубове
от Търговище и общината, но и от Шумен - клуб
номер 16 "Вкусът на живота", както и от селата
Кочово и Троица от община Велики Преслав. В

Íе така, “другарко”. .
Доколкото ни е известно, тече съдебен спор за легитимността на СП2004, поради което са запорирани
всички сметки до решението на съда.
Де факто всякаква дейност, прeдприета от НС на СП-2004, е нелегитимна.
Питаме на какво основание и с
какво право Йорданка Кринчева –
председател на ОблС на БАС, свиква
конференция на областния съвет на
пенсионерския съюз за избор на нов
председател на мястото на починалата председателка?
Заседанието се провежда в заседателната зала на ул. „Позитано” 20 в
присъствието само на няколко представители от областта. Останалите
около 30 човека са от антуража на
г-жа Кринчева. За председател е предложена Юлия Симеоновна. На въпроса къде е членувала досега ни се отговори: първия път, че е в Златица,
втория път - в София, а третия път,
че е пенсионерка отскоро.
Като основна задача се определя
отчитането на членския внос. Както и
досега, за да има пари за посещение
на едно или друго тържество или за
безплатни обеди. Вместо да се оказва методическа помощ и да се поемат
инициативи.
Конференцията е полята обилно
в скъп ресторант. На въпроса къде
са парите от отстъпката от членския
внос г-жа Кринчева веднъж отговари, че съпругът на починалата председателка – Маша Йорданова, не й е
предал никакви средства. Втори път
ни се каза, че са дадени за погребението й. Ние оставаме с впечатление,
че парите се дават за обилен обяд, и
то на хора, които нямат нищо общо
с областния съвет на пенсионерския
съюз, освен че се използват като пълнеж. Това ли е началото, което ни обещават - недомлъвки, неяснота, нелигитимност и задкулисие?
Питаме г-жа Кринчева докога ще
обсебва пенсионерския съюз. Дали
целта й не е чрез пенсионерските дружества да отчита една или друга дейност на БАС.
Пенсионери от клуб Център,
ихтиман

надаревския клуб членуват 35 пенсионери с
различни професии, с
различни позиции в обществения живот, а сега
са като едно истинско семейство.
Жените от клуба се
постараха да приготвят
домашни баници по рецептите на бабите от далечното минало в този
край. За всеки участник в
празника имаше по парче от вкусотиите, които
бяха показани на специалната изложба. И както
е редно на юбилей, не
беше пропусната и чудесната торта с десет
свещички.
Съпричастни на празничното настроение станаха и представители
на общинското ръководство от Търговище
- кметът д-р Дарин Димитров, Христалина Халачева - секретар на община Търговище, Косьо
Косев - директор на дирекцията "Хуманитарна
дейност", председателят
на общинския съвет на

От стр. 1
Този път в село Борисово на поляната
на двора при пенсионерски клуб №1. Насядали на пейки и столове, дворът бе изпълнен с хора от селото
и съседни села – Ряхово, Бръшлен, Бабово и други, дошли да
присъстват на специалния ритуал. И отново под патронажа на
кмета Валентин Атанасов. Празникът бе
открит от председателката на общинската организация на СП2004 Веска Узунова.
Гости на тържеството бяха кметът Валентин Атанасов, областният председател на
СП-2004 - Русе, Йордан Казаков, представители на областното
ръководство и кметът
на с. Борисово Иван
Григоров. Г-н Атанасов поздрави всички
присъстващи с добре
дошли и не пропусна
да отбележи, че е отво-

Съюза на пенсионерите
в Търговище Петър Бахнев. С топли думи кметовете на община Търговище и на с. Надарево
Мехмед Мехмедов поздравиха празнуващите
с техния юбилей, пожелаха на хората от третата възраст да са все така
жизнени и да продължават да обогатяват клубната дейност. Поздрави получиха и от гостуващите представители
на клубовете от района.
Музикален поздрав поднесе фолклорната група
"Шарена китка" с художествен ръководител
Румянка Василена, която е към пенсионерския
клуб "Надежда" в с. Надарево.
В празника със свои
изпълнения се представиха 11 певчески групи,
които допринесоха още
повече за празничното
настроение. На мегдана
се изви голямо селско
хоро, на което се хванаха млади и стари.
георги Ников

рен към пенсионерите и е готов да помогне при всяка ситуация.
Пожела успешно представяне на ритуала, а
на публиката - приятно
гледане и добро пре-

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.

Ñòîëåòîâî
ïåå è òàíöóâà
В с. Столетово за 11-и
пореден път се проведе
фолклорният фестивал
„Столетово пее и танцува“. Фестивалът се организира под егидата на
Министерството на културата и община Карлово. Няколко бизнесмени също спонсорираха събитието.

изпратиха министърът
на културата и президентът на България Румен
Радев. Цели два дни на
сцената се редуваха певчески и танцови състави
от общината и различни
краища на страната.
Нашата певческа група „Славей“ при народно читалищ е

Т а зи година се навършват 130 години от
основаването на читалище „Христо Ботев“ в селото. То носи името на
прославения руски генерал Столетов, който по
време на Руско-турската
война е пренощувал тук.
Поздравителни адреси

„Паисий Хилендарски“
също взе участие и се
представи много добре.
На всички участници бяха връчени грамоти и почетен юбилеен знак.
инж. ангел
калайДЖиЕв,
с. Долна махала
сн. Мария гаНЧЕва

лентина Николова до
кмета на община Сливо поле за това, което прави за пенсионерите си в общината.
След поздравленията
„Раклата на баба” от-

нерите от клуб 1 и клуб
2 под вещото ръководство на председателката на общинската организация на СП-2004
Веска Узунова. Годежът
по старовремски оби-

„Ðàêëàòà íà áàáà“ ðàçêàçâà

карване на празника.
Поздрав към присъстващите поднесе и г-н
Казаков. Той прочете
специално изпратен
поздравителен адрес
от председателката
на ЦС на СП-2004 Ва-

ново се отвори и започна да разказва:

„Годеж” между
момче и момиче
в селото

За „събитието” се бяха подготвили пенсио-

чай с всичките му ритуални и диалектни изпълнения от страна на
две семейства започна.
Кон, впрегнат в красива шарена каруца, доведе свекър, свекърва,
девери, снахи и ергена
жених – всички те облечени в пъстри носии,
с китки на главите и с
калпаци. Посрещнаха
ги засмените родители
на момата в очакване
да разберат за какво са
дошли тези гости. Всички се настаниха на специално подготвената
богата трапеза. Дълго
се представяха сватовете - и едните, и другите, кой е по-достоен
и по-заможен, докато

„Íîâ ñúþç íà ïåíñèîíåðèòå“!?!

Уважаеми пенсионери,
членове на СП-2004,
С голямо учудване прочетох в бр.29
на вестник „Пенсионери” статията
„Нов съюз на пенсионерите”. Тя е написана от Петър Петров, който дори
се е „издигнал” до председател на този нов съюз.
Аз съм председател на общинското ръководство на пенсионерската организация в община Ботевград. Това
е най-голямата пенсионерска организация в Софийска област и е структура от СП-2004. Познавах и уважавах
проф. Цв. Минков заради усилията, които полагаше да обедини пенсионерите в национален мащаб. Тази негова

идея споделяха всички членове на ЦС
на СП-2004, областни съвети и общински ръководства в страната. На проведения IV конгрес на СП-2004 през 2017
г. тази идея господстваше във всички
изказвания и всички делегати се обединихме около нея.
По ПоВоД на ПУБЛикУВаното

Останах дълбоко разочарован,
след като прочетох написаното от г-н
Петров. Вие, г-н Петров, публикувате
абсолютно неверни неща и се опитвате да манипулирате членовете на
СП-2004. В публикацията си пишете:
„Очакваме представители от...Ботевград.” Аз като председател на тази ор-

накрая се чу заветното: „Ами щом като младите се обичат, нека се
вземат…”
И даруване имаше с
кенарени кърпи, ръчно изтъкани, и чинно
целуване на ръка, и показване чеиза на момата – едно по едно вадени от раклата, и поръки, и заръки как да
се държи новата снаха, когато идва при свекърва. И накрая момчето и момичето бяха
сгодени.
Всички „артисти” изпълняваха своите роли
със завиден професионализъм. Това забавляваше присъстващите и предизвикваше бурни ръкопляскания. Пенсионерите изпълниха своята важна
роля - да се съхранят
и предадат българските традиции на младото поколение, за да не
загубим българщината си!
рени колЕва,
русе

ганизация Ви казвам, че никога пенсионери от Ботевград не са заявявали такова нещо. Ние не Ви познаваме, нито
сме чували за Вас. С тези свои действия Вие се опитвате да разцепите СП2004, което не Ви прави чест. В опита
си да играете роля на месия за членовете на СП-2004 считам, че наистина е
по-добре да не сте член на СП-2004.
Надявам се хората да разберат, че
с манипулираните 6б общински организации и с такъв председател на нов
съюз като Вас едва ли ще извоювате
някакъв успех в борбата си за достойни старини.
георги гЕоргиЕв, председател
на организацията на
пенсионерите в община Ботевград
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

15.VIII. - 21.VIII.2018 г.
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ИГРОСЛОВИЦА

игрословицата е съставена от три самостоятелни блока. Първият и
третият се състоят от четирибуквени думи, а вторият от петбуквени.
Последните две букви на първата и втората дума са начални на следващата. При правилно решение в средната вертикална колона трябва да
получите названието на български игрален игрален филм от 1958 г., режисьор антон маринович, с участието на иван Димов.

минути
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МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ

кръстословицата е съставена от 8 магически квадрата.
Във всеки един квадрат отговорите се вписват водоравно и отвесно.

1. Тънък метален лист за опаковане, станиол. 2. Пастирски жерав. 3. Сладко от тиква. 4.
Просто едноклетъчно животно. 5. Камчатски бобър. 6. Съвкупност от елементи за сценична
украса. 7. Пещера в България. 8. Крило на врата или прозорец. 9. Столицата на Канада. 10.
Голям руски радиотелескоп. 11. Родените през една и съща година. 12. Вид бананово дърво. 13. Историческа област в Югоизточна Европа. 14. Африканско животно, приличащо на
жирафа. 15. Вид мъхест вълнен плат. 16. Двукрило насекомо. 17. Музикално сценично произведение. 18. Почетен отличителен знак, даван за високи заслуги. 19. Монголски пастири
/мн.ч./. 20. Български поет-сатирик /1923-2004/. 21. Сигнал за тревога, подаван чрез биене
на камбана. 22. Стремително нападение. 23. Тропичен плод. 24. Паякообразни вредители
/мн.ч./. 25. Дъбилно вещество. 26. Основна магмена скала. 27. Покровителство, защита. 28.
Пружина на автомобил или вагон за омекотяване на движението. 29. Изображение на божество или светец. 30. Древно стенобитно оръдие. 31. Горната камара в САЩ. 32. Названието на древна Гърция. 33. Термин от артилерията. 34. Град в Турция. 35. Член на народност в
Русия. 36. Държава в Азия. 37. Село в Казанлъшко. 38. Морски разбойник. 39. Годишна вноска за папата. 40. Член на италийско племе.

ЗНаЧЕНиЕТо На ДуМиТЕ Е слЕДНоТо: 1. Част от Световния океан – Остатък от
дадени пари при заплащане, който се връща – Японска порода кучета. 2. Река в Европа –
Вечнозелен храст с красиви цветове – Град във Франция. 3. Вид ястие – Топъл минерален
извор – Френски писател /1830-1907/. 4. Хищен бозайник от семейство котки – Коренното
население на Нова Зеландия – Вид плат с изпъкнали нишки. 5. Винен сорт френско грозде –
Поредно число – Река в Сърбия и България. 6. Град в Унгария – Муза на любовната поезия –
Първите пет книги от Библията. 7. Порода коне – Термин в тъкачеството – Римски император
/1500-1558/. 8. Времето на разсъмване – Сандък за дрехи – Чешкото название на река Елба.
9. Управител на община – Надлъжната част на сграда /мн.ч./ – Пшеница. 10. Музикален
стил през 60-70 години на XX век – Ниско място край река – Герой от Троянската война.
11. Отпадъци, нечистотии, боклук – Стадий на развитие /мн.ч./ – Шлосерски инструмент.
12. Част от зеленчукова градина /мн.ч./ – Дребно мешесто водно животно – Чин, степен,
звание. 13. Населено място – Древен строителен материал, кирпич – Помещение за къпане.
14. Първият летец, син на Дедал – Химичен елемент – Миеща мечка. 15. Град във Франция
– Градинско цвете, богородичка – Американски физик /1898-1988/.

СРИЧКОСЛОВИЦА

воДоравНо: 1.Тържествен бален танц, разпространен в Европа
през XVI век. 3.Наука за методите на възпитанието и обучението.
7.Закопчалка на колан, чанта и др. 9.река в кения и Танзания. 10.разказ на Ел. Пелин. 12.Прост товароподемен механизъм. 14.слабоалкохолна напитка. 15.град в Швейцария. 17.клонеста топола. 18.град в
литва. 20.Тревисто растение с жълти цветове. 21.алкохолна напитка. 22.Филистимка, обичана от самсон. 24.град в италия. 25.вид тапицирана мебел, диван. 27.столицата на Малдивите. 28.крепост, укрепление. 29.вид полезно изкопаемо. 31.Двигателни центрове в мозъка. 32.Тъкан за бродиране.
оТвЕсНо: 1.геометрична фигура. 2.Международен военен съюз.
4.вид смола от някои тропически дървета. 5.Местност, в която има
голяма концентрация на дървета. 6.Престъпна организация в Неапол
през XVI-XIX век. 8.Двуостър нож. 11.определено положение на тялото. 13.Псевдонимът на нашата детска писателка райна радева – Митова /1898-1979/. 14.Място извън селище за почивка или нощуване,
лагер, стан. 16.град в русия. 17.Непрекъсната артилерийска стрелба. 19.Двете имена на бивша наша състезателка по спортна стрелба,
петкратна световна шампионка. 21.разрешение за влизане и излизане през граница. 23.Южноамериканска столица. 24.Момче, прислужник в ресторант, хотел и др. 25.крепост край град смолян. 26.Държава в Южна америка. 28.град в армения. 30.столицата на Бангладеш.
съставил васил гЕоргиЕв
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воДоравНо: Ра, Окапи, Арарат, Рур, Комин, Бора, Паритет, Магер, Катет, Комат, Маг, Матадор, Вал, Ака, Ан, Лапи, Мана, Арон, Калан, Неман, Имел, Тол, Тетива, Ата, Ми, Имарет, Мит, Киви, Оракул, Пи, КАТ, Канал, Ринит, Амок, Сид, Тал
(Михаил), Немезида, Оборот, Милано, Планина.
оТвЕсНо: Барака, Аналитика, Ем, Ураган, Тико, Итами, Торит, Кан, Молив, Мел,
Тека, Енот, Микоза, Ракета, Аманита, Акин, Пот, Таран, Нерон, До, Ким, Канон, Тераса, Ирод (Велики), Капитали, Дан, Мол, Нарев, Дол, Маракана, Амур, Ба, Рабат, Пагони, Илитон, Рог, Вилан, Мат, Нари, Карета, Аникет, Пилон, Тар, Лен, Каламит, ТА.
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Липа и пчела
Цветът ухаещ на липата
след пролетния юнски дъжд
погледна гордо към цветята
и заговори изведнъж:
- Листата ми са кичести къдели.
Цветът ми нежен как ухае!
Кой може с мене да се мери?
От хубостта ми всеки ще се смае.
- Почакай - каза малката пчела. Туй вярно е, но чуй сега.
Ако под тебе малко постоя,
повярвай, ще се задуша.
И розата мирише и е ярка,
но запомни, че всяка миризма
и хубост трябва да са с мярка!
Фанка аПосТолова, кърджали

чера гледам я една Мими - татуирала си пеперуда на
задницата! Значи ходи
с панталон, дето човек
постоянно се притеснява, че всеки момент ще
й се смъкне до коленете,
блузката й също – ушите да ти писнат - цялата гръдна обиколка подредена и показана като
в учебник по анатомия.
Плюс лъскава обеца на
лявата ноздра!
Викам й:
- Мименце сладко, ма
ти какво си си подредила
отзад бе? Ма този селскостопански вредител на
седалищната ти област
направо ме побърква!
А тя се смее по най-закачлив начин и вика:
- Не е вредител бе,
Шинка! Пеперуда е! Сега
е модерно на това място да си изрисуваш или
пеперуда, или котва, или
орел с разперени криле!
- Знам ли? – викам й. –
Аз съм човек от миналия
век, но по мое време такива неща по себе си рисуваха главно затворни-

Èñòîðè÷åñêè ðàçìèøëåíèÿ
Както твърдят някои
антиисторици, историята е най-лошо стопанисваната наука.
И това си е така, защото всеки я дърпа към себе си подобно на черга.
Всеки иска да бъде герой в някаква история
и да я използва за свои
користни цели, както му
е угодно и удобно.
Ето колко епитета са
лепнати към думата история, дето звучат като
изтъркани шаблони и
се мъдрят като заглавия

на разкази, репортажи
и статии за криминални случки и клюки: банална история, глупава
история, пикантна история, любопитна история, весела история, тъпа история, ужасна история, мътна история,
безсрамна история, загубена история, объркана история, любовна
история, страшна история и т. н.
И още колко исторически заглавия има!
А да не говорим за

Жейно ЖеЙноВ

- откъде надежда, като не се произвежда?
- вие сте уролог, нали?
- Не! Аз съм уфолог!
- Каква е разликата?
- С извънземни се занимавам.
- Какво?
- С пришълци от други планети…
- Откъде?
- От Марс, Венера…
- Еми добре! Значи пак съм с нещо
за при вас!
- С какво нещо?
- Имам нещо венерическо…

Пътуват две блондинки във влака
и си говорят:
- Това моето не е живот, а мъка!
- Намери си любовник и взимай от

Хумор
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историческите събития в учебниците по
история, които горките деца трябва да прочетат, да запомнят и да
разказват пред черната дъска!
Обаче думата история не остава по-назад
и застава пред другите думи: исторически
завой, историческа
мисия, исторически
конгрес, исторически
проблем, исторически
прелом, историческа
необходимост.
И най-много думата
история се употребява
и експлоатира от лидерите на националистическите партии, без да
плащат данък за злоупотреба.
Чувствам необходимост тук да спра с нашата шаблониада с думата история, за да не
изчерпя историческото търпение на читателите.
Защото от историята
до истерията има само
една печатна грешка!
Турхан расиЕв

него по 500 лева на месец!
- Откъде да го намеря толкова богат?
- Тогава двама по 250.
- Също е трудно.
- Тогава четирима по 125.

Тогава се обажда мъж, дремещ до
тях в купето:
- Като стигнете до 5 лева, ме събудете!

- Докторе, разбрах, че ще ме оперира студент практикант!
- Да, операцията е утре.
- Ами ако ме умори на операционната маса?

Òàòó
ците. Главно прободено
от стрела сърце или някое “Коко и Вера – вечна
любов”.
Така й викам и натъквам:
- Иначе добре изглеждаш! Хваща окото акарът!
Особено като се понаведеш нещо по маратонката си да оправиш. Иначе
това нещо може ли да се
изтрие?
- Как да се изтрие?
- Как - както се изтрива грим. Натопиш вечер,
преди да си легнеш, едно памуче в някаква козметика, повъртиш се пред
огледалото и хоп - станеш
си истинска.
- Шинка, Шинка, наистина си от миналия век!
Това не се изтрива бе,
Шинка! Как да изтриеш татуировка? – смее се Мимето и обецата на ноздрата й блести съвсем като
на зулус преди племенни
танци за молитва за дъжд.
Смея се и аз и понеже
дал ми е Господ височина,

оглеждам от птичи поглед
гръдния й кош и знаете
ли кво й викам? Викам й:
- Миме, Миме, хубаво
си като реклама за нисколихвен кредит, ама мислиш ли си като как ще
бъде един ден с тоя неиз-

триваем инсект на задника ти?
- В какъв смисъл?- вика Мимето.
- В смисъл, като станеш едно дебело трътлесто бабе! Кво ще кажеш на внучката ти, като се заинтересува защо баба й има пеперуда на дупето! – викам.
– А като легнеш на някоя операционна маса
операция да ти правят?
Идва ден, това почти на
всички се случва, човек
да се опъне на операционна маса! Ми то хирургът като вземе да се
кикоти от гледката - баба с пеперуда в областта на среза – ще вземе
да му трепери ръката,
ще обърка нещо по вътрешностите ти!
Ей, развалих му настроението на момичето, помръкна, нацупи се,
чак гърдите му се смалиха...
Ма така си е бе – те,
младите, си мислят, че
вечно ще са млади!
Чавдар ШиНов
Симеон СимеоноВ

МъДРЕЦъТ
мъдрец един,
източен до възбог,
в квартала ни
предаваше урок:
на петдесет години
трябва
мъжът да оперира
проклетата
простата,
а пък жената –

ÑÅÍÒÅÍÖÈÈ ÁÅÇ ÏÐÅÒÅÍÖÈÈ
Най-трудно се измъкваме от обятията
на скуката.
Най-лесно се троши на парчета крехката изненада.
Който няма първите седем години, има

всичко останало.
 Времето лекува,
но никой не казва с
какво.
И в прозаична обстановка могат да се
пишат стихове.
Борис аНаНиЕв
Стайко коЛеВ

устата.

ПРОГНОЗА
макар да сме
в момента
на прага на европа,
пак бедност яка
по вратите ни
потропа.
иван ЗахариЕв,
Димитровград

- Ми ще му пишем двойка!

седят три жени и пият кафе. Едната казва:
- Моята свекърва я погребахме на едно много хубаво място - тишина,
слънце, спокойствие...
Другата:
- И ние нашата я погребахме на
хубаво място - слънчево, тихо, спокойно...
Третата звъни с мобилния телефон
на свекървата си:
- Мамо, какво правиш?
- Ами... Какво да правя, мотам се.
- А така, мотай се, мотай се! Хората взеха хубавите места, а ти още се
моташ!

ÂицÎтека
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- наборе, къде си тръгнал в този студ без шапка?
- Парен каша духа, вчера излязох на разходка с ушанка като твоята и не съм чул съседа кога ме е викал да пием по една ракия!

ГУЩЕР И СМОК

Припекъл се гущерът на скалата,
съгледал до себе си смок.
Присмял му се – липсват му
краката към него Господ е жесток.
Приседнал край него с краката
да му каже, че е бърз и умел.
Намерил се на смока в устата,
разбрал, че е недостатъчно смел.
Поуката, читателю, се разбира:
храната понякога сама се сервира.
С поглед не бива да се подценява,
а по достойнство да се оценява.
александър косаков, хаджидимово

