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СТОТИНкИ

СТРАНИЦИ

Важно!

Çà âàøåòî

Екип на
в. „Пенсионери“
ще гостува на 26 август
във варна и ще отрази
отчетно-изборната
конференция
на областната
организация
на сП-2004, която
ще се проведе от 10 ч.
в пленарната зала
на общината.

®
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2448 лв. месечно трябват
на четиричленно семейство

За нормален живот на четиричленно домакинство ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ двама възрастни и две деца, са необходими 2448 леИЗЛИЗА
В
СРЯД А
ва месечно. Това сочат данните на Института
за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в
Гостува
България за края
добруджанският на второто тримесечие на годината.
славей
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

„Лале ли си, зюмбюл ли си“
Верка СиДероВа

- г-жо сидерова,
избягвате и отказвате интервюта. Благодарен съм ви, че
се съгласихте да ни
гостувате, добре сте
ни дошла! спомняте
ли си кога залюбихте
народната песен, от
кого наследихте дарбата си, превърнала
ви в славея на Добруджа?

на стр. 8

на стр. 3

раЗмиСЛи на ГЛаВниЯ реДактор

Агитатори

Докато се усетим, и ето ги местните избори! Пенсионерите отново са неподготвени за тях. Опитите за обединение доведоха до още
по-категорично разцепление. На
определени лидери не им допада идеята за национално ръководство при запазен суверенитет на областни, общински и клубни формирования с ротационно
председателство.

Жана Калман жената, живяла
122 години

на стр. 4

ВСеЛеНАтА
ГеНКО ГеНКОВ

Беше преди няколко десетилетия. Пролетно утро, ама от ония, в които се питаш за какво, по дяволите, се мотаеш в този град и още
не си тръгнал към Лхаса, Хонолулу или поне
до Париж. Едни такива луди пориви, дето до
вечерта битието ще смачка. Та в такова утро
се качих в двойката на Лъвов мост.

официалният световен рекорд по
дълголетие принадлежи на жана луиза калман.
на стр. 9

на стр. 30

ПоЗиЦиЯ

НОВИНИТЕ
невръстно момиченце изнасилено и убито от из-

верг. Благодетелят отец иван нападнат, ранен с нож
в ухото. Подхвърлен труп на прасе с африканска чума
до водите на Струма. комари, преносители на смъртоносна треска. катастрофи с човешки жертви…
Денят на милиони зрители и слушатели започва с
подобни новини и завършва с развлекателни програми, турски сериали, кулинарни и фермерски надпревари. ако има нещо негативно за управниците, то
се сбутва между редовете – хем да го има, хем да не
е тема за размисъл. Борисов е супергерой и последна инстанция. Пожар в депо за отпадъци под мост
на нова магистрала – виновникът да отива зад решетките! – категоричен е той. Фактът, че държавни органи са го допуснали, е без значение. нали администрацията обикновено е от негови хора и съпартийци. Бившият председател на комисията за
борба с корупцията например, прославил се с недекларирана огромна тераса, барбекю и сауна, ще бъде назначен за генерален консул във Валенсия. очакваше се наказание, а получава награда – в потвърждение на поговорката „За кокошка няма прошка, за
кон няма закон”.
Съседите ни се чудят българите слепи и глухи
ли са, че не протестират за неща, за които другаде падат правителства. Поясняваме: причината
са новините. Чрез тях се трови и манипулира общественото съзнание. Целта е пораждане на страх
и апатия.
„П”

Фактите ГоВорЯт

Назад,
а то
било
напред

Блаãодåтåли и друãи разни

на стр. 9

на стр. 12

Д-р анка ЯнкоВа

на стр. 7

да не се решава
нищо за нас без нас
из съдоклада от дряновското съвещание
уважаеми дами и господа,
колеги, приятели,
Тази среща разговор е належаща по няколко причини:
– напрегнатата общественополитическа обстановка в страната;
– състоянието на местните

(общински и областни) пенсионерски структури, работещи без
национален обединяващ и координиращ център за изразяване и защита на проблемите
на възрастните хора на национално ниво.

на стр. 29

2

2

В

Законът

предишния брой на
вестника разгледахме
три основни въпроса,
свързани с осиновяването,
а именно: кой може да бъде осиновяван, кой може да
бъде осиновител и при какви
случаи е недопустимо осиновяването. Сега ще разискваме видовете осиновявания. Чл. 100 от Семейния кодекс (СК) посочва, че: „Осиновяването може да бъде
пълно или непълно.”
Осиновяването е пълно,
когато осиновяваният е дете на неизвестни родители.
Такива деца са тези, които са дадени за отглеждане
от държавна институция и
техните родители са „неизвестни”. На пълно осиновяване подлежат и децата на
родителите, които са дали
предварително съгласие за
тяхното пълно осиновяване, и в специалните случаи
на чл. 93, ал. 2 и ал. 3 от СК,
когато родителите трайно не полагат грижи за детето и не дават издръжка
или го отглеждат и възпитават по вреден за развитието му начин и когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и родителят в
срок до 6 месеца от датата
на настаняването по административен ред съгласно
Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или
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отГоВарЯ аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка коЛеГиЯ

Осиновяването - познато и непознато
промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на
роднини или близки по реда на Закона за закрила на
детето. В останалите случаи
осиновяването може да бъде пълно или непълно. Видът се определя от лицата,
чието съгласие се изисква
по чл. 89.
Сега ще се спра на
пълното осиновяване. Чл. 101 от СК
посочва, че: „При
пълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи,
от една страна,
и осиновителя и
неговите роднини,
от друга, възникват
права и задължения
като между роднини по
произход, а правата и задълженията между осиновения и
неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват”. Същността на пълното осиновяване се състои
в това, че биологичните родители на детето след осиновяването, образно казано,
престават да бъдат такива. Те
и техните родителски права
и задължения преминават в
осиновителя, осиновителите.
Законът отива и по-далеч. Вече съществуват всички преч-

ки за сключване на брак поради родство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и
2. Тоест не могат да сключват
брак осиновен и осиновител,
родените от брака на осиновителя деца с осиновения, защото те се считат от закона като братя и сестри. Пълно осиновеният наследява вече но-

вите си родители и е пълноправен член на семейството
или наследодателя.
Съдът постановява да се
състави нов акт за раждане, в който осиновителят се
вписва като родител. Актът се
съставя от длъжностното лице по гражданското състояние в общината, кметството
или района по постоянния адрес на осиновителя, а когато
осиновителите са двама - по

адреса, посочен в съдебното
решение.
Различно от пълното осиновяване е непълното осиновяване. Чл. 102 го характеризира като осиновяване, с което „възникват права и задължения като между
роднини по произход само
между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя - от
друга, а правата и задълженията между
осиновения и неговите низходящи с роднините
им по произход
се запазват. Родителските права и задължения
преминават върху
осиновителя.” Това
означава, че осиновеният и неговите деца,
от една страна, и осиновителят – от друга, стават в родствени отношения като родители и деца и внуци. В същото време се запазват правата и задълженията с роднините по произход. Образно казано, осиновеният и
неговите деца ще наследят
и осиновителя си, и биологичните майка и баща. Нещо повече: рождените родители дължат издръжка, ако
осиновителят е в невъзможност да я дава”. Но рожде-

ните родители не наследяват
осиновения - наследяват го
осиновителите.
Има още един специфичен
вид осиновяване - това е осиновяване от съпруг на родител. Това осиновяване е уредено в чл. 103 от СК. Тук се има
предвид, когато един от съпрузите има дете и то се осиновява от другия съпруг. При
осиновяване на дете от съпруг
на родител правата и задълженията между този родител
и неговите роднини, от една
страна, и осиновения и неговите низходящи, от друга, се
запазват. В случая по ал. 1 в
съществуващия акт за раждане на детето наред с данните
за рождения родител, с когото отношенията се запазват,
се вписват и данните на осиновителя.
С настоящата публикация
се постарахме да отговорим
на основните въпроси, засягащи осиновяването. Тук не
разглеждаме процедурата за
осъществяване на осиновяването, тъй като тя е достатъчно сложна и не би могла да
се осъществи без специални
правни знания и опит. Такава процедура съгласно нашето законодателство преминава през Агенцията за социално подпомагане, службите за
закрила на детето и др. органи и накрая през съда.

Ôалøиви диаãнози за инвалидни ïенñии По бански на 67г.
Здрави хора се сдобиват с ТЕЛК решения
след фалшиви диагнози. Кои са отговорните
и кои са потърпевшите - кой допуска това да
се случва и как болни
деца може да получават по-малко от здрави
възрастни?
Журналистически
експеримент със скрити камери, в който репортер стана клиент
в схема за освидетелстване на фалшиви инвалиди, показа, че здрав
човек може да получи
35% инвалидност. Макар в случая тези проценти да не надвишават 50 и да не предполагат инвалидна пенсия,
схемата за източване на
държавни пари от здрави хора през годините
е една и съща. Повтаря се с леки промени в
детайлите, твърдят лекари, пациенти и други
запознати със схемите,
пожелали анонимност.
Фалшивите диагнози
и изписванията на лекарства от пусто в празно са видимите знаци
за порока в ТЕЛК системата у нас, твърди адвокат Георги Коев, който в същото време е и
освидетелстван с ТЕЛК
решение. Престъпното поведение на лекари от самите комисии,
определящи проценти-

те инвалидност, оставя
най-малко следи по веригата. "Каквито и документи да поискате
от един престъпно настроен човек, той ще

се снабди срещу пари
с тях, ще ги представи
на комисията и тя няма
да може да провери дали са действителни или
не. Те не носят отговорност за тези документи,
защото не са ги съставили. Истинските инвалиди и хората с трайна загуба на работоспособност са и с трайната
загуба да обслужват себе си и да ходят на стотиците опашки и гишета да се снабдяват с необходимите документи. Това нямаше да бъде възможно да се случва така, ако ги преглеждаха в един единен ор-

ган. Те са едни счетоводители на документи, те
не извършват експертно-оценъчна дейност на
здравословното състояние на лицето, на което
се отпуска помощ",
обясни Коев.
Формалната чиновническа
функция на тЕлк
комисиите е сред
причините както
за злоупотреби и
корупция, така и
за несправедливост към истински нуждаещите
се от пари и помощ инвалиди.
Това твърдят и от
Българския лекарски съюз, като се
разграничават от
недобросъвестните ле-

кари. "Мисля, че най-накрая трябва да се създаде възможност за обективна преценка на здравословното състояние
на българските граждани. Това може да се постигне. Не може само на
лекарите, които участват в тоя процес, да се
вменява вина, не всички са такива, говорим за
малък процент, коментира д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на БЛС.
Че системата ТЕЛК у
нас поражда проблеми
за истинските болни,
разказват много потърпевши. От БЛС казват, че
явно нещо не е доизмислено, след като ощетени
се оказват действително
болните хора.

Майката
на
топмодела Наоми кембъл стана лице на модна
марка за бански
костюми. 67-годишната валъри,
която е бивш модел и танцьорка,
засне фотосесия
за бранда, като
демонстрира добра форма.
"това, че остаряваш, не означава, че трябва да покриваш
тялото си, когато си на плажа.
За мен всичко е
въпрос на увереност, трябва да се чувстваш комфортно в кожата си", споделя валъри и допълва, че на тази възраст има възможност да мисли повече
за себе си и да прави това, което иска.

В гърция връщат незаконно
надвзети пари на пенсионери

Министерството на финансите в Атина изготви програма за
връщане на незаконно удържани суми от пенсионерите. Изплащането ще стане на три етапа
в зависимост от размера и процента удръжки от пенсиите.
Специалистите съветват да се
направи консултация със счетоводител и да не се водят скъпи
съдебни дела.
Над милион и половина гръцки пенсионери, сред тях и българи с гръцки пенсии, ще получат

обезщетение до 8 хиляди евро.
Случаят се отнася за пенсионери, на които бяха орязани приходите след гласувани в парламента закони за икономии.
Пенсионерите спечелиха дела
във Върховния съд в Атина. Магистратите постановиха, че орязването на пенсиите е в нарушение на конституцията на страната.
Специалисти съветват всич-

ки пенсионери да се обърнат
за консултация към счетоводна
кантора, защото условията за
изплащане са с различни критерии.
Не е необходимо да се водят
съдебни дела, а има случаи, които изискват подаване само на
една молба. Същите условия са
валидни и за българските граждани, които получават пенсии от
Гърция.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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проблеми

Отхвърлиха еднократната помощ при раждане
Народното събрание
отхвърли предложението на БСП за увеличение на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете на 5600 лв. Гласуваха
170 депутати, от които
"за" - 76, "против" – 18,
и 76 - "въздържал се".
Предложеният на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
семейните помощи за
деца предвиждаше освен увеличение на еднократната помощ при
раждане на второ и трето дете на десет мини-

мални работни заплати и разширяване на еднократната помощ за учениците до четвърти клас.
Предложенията
предизвикаха продължителен и остър дебат в зала и
размяна на упреци
в популизъм между управляващи и
опозиция.
Лидерът на БСП
Корнелия Нинова упрекна управляващите, че за един месец
правят два пъти актуализация на бюджета,

а в същото време твърдят, че такава не е възможна за въпросните
90 млн. лв. Нинова ци-

тира данни, според които в риск от бедност или
социално изключване
живеят 41 на сто от бъл-

гарските деца, а делът
на работещите бедни
достига 10 на сто. "Демографският проблем
наистина изисква национално съгласие.
Не може да си затваряте очите с клишетата "няма пари", трябва
да се прави актуализация на бюджета, правителството се справя
добре", каза Нинова.
От последвалите
изказвания Корнелия
Нинова заключи, че
управляващите нито
желаят, нито искат да
работят за решаването
на проблемите.

Банковата система 2448 лв. месечно трябват
е с т а б и л н а на четиричленно семейство

На свое редовно заседание Управителният съвет
на Българската народна банка обсъди резултатите
от цялостната оценка, извършена от Европейската
централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането от
страна на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ.
Цялостната оценка се състоеше от преглед на
качеството на активите (ПКА) и стрес тест на шест
български банки.
„Резултатите показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло“, се казва в позиция
на УС на БНБ.
Следователно БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка. Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване
на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка“, заявиха от БНБ.
Управителният съвет на БНБ отбелязва отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната оценка, което ще продължи в
процеса на установяване на тясно сътрудничество.

От стр. 1
Издръжката на живот за човек от
четиричленно домакинство е 612,15
лева. Това са необходимите средства
за покриване на разходите за храна,
за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт
и почивка спрямо средните български стандарти за четиричленно домакинство. Общият ръст на издръжката спрямо предходното тримесечие е 6 лева, а спрямо юни миналата година 87 лева. КНСБ ще настоява за 15-процентно увеличение на
заплатата на ветеринарните лекари,
работещи в областните дирекции на
Българската агенция по безопасност
на храните, обяви още Пламен Димитров.
Оказва се, че именно тези, които

се борят на първа линия срещу разпространението на африканската чума по свинете у нас, взимат начална работна заплата в размер на едва 700 лв. На някои места тя е малко
по-висока и може да достигне 1000
лв., но от КНСБ са убедени, че трудовото възнаграждение на ветеринарните лекари трябва да бъде повишено до размер 1200 лв.
Пламен Димитров обяви още, че
синдикатите ще настояват и държавата да предприеме конкретни мерки за възстановяването на фермите, засегнати от африканската чума
по свинете. Той отбеляза, че в свинепроизводството у нас са ангажирани няколко хиляди души, а в индустриалните ферми се отглеждат над
половин милион свине.

Компенсации за прасетата

Както в Белгия,
така и в България
хората, които загубят животните си, ще бъдат
финансово компенсирани. Еврокомисията поема и 75% от разходите, свързани с умъртвяването и дезинфекцията
на фермите. Умъртвяването на заразените с

африканска чума прасета
е единственият начин за
овладяване на ситуация-

Изхарчени милиони с нулев ефект
Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир
Каракачанов заяви, че за периода 2008 - 2018 г. за интеграция на ромите са похарчени
над 815,5 млн. лева от държавния бюджет и от външни фондове, като изтъкна, че ефектът
от това е нулев.
Той съобщи това при откриването на заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на което
представя проекта на Концепцията за промени в политиката
за интеграция на ромския етнос
в Република България.
Вицепремиерът Томислав
Дончев, който е председател
на съвета, уточни, че публич-

но финансиране за мерки, които имат етнически профил, няма. Ние дори не знаем етническия профил на ползвателите
на мерките, финансирани със
средствата от държавния бюджет и от Европейския социален фонд, защото българската
администрация не събира данни за етническа принадлежност, изтъкна Дончев.
Вицепремиерът Каракачанов
посочи, че досегашната интеграционна философия е сбъркана, защото според него е видимо, че мерките през НПО, медии и институции не са довели
до реална интеграция на това
население и през образованието то да стане равноправно на
пазара на труда.
Той подчерта, че е нужно за-

конът да бъде еднакъв за всички и изтъкна, че реалната интеграция означава тези хора
да приемат положението, че в
България има закони, конституция и права на други граждани, както и че човешкият живот е ценност.
По думите на Каракачанов
досегашната философия е целяла да ни накара да свикнем
с това, което се случва. Затова,
според мен, една концепция,
която би довела до реални мерки на държавните институции,
ще е в полза на всички, заяви
Каракачанов и подчерта, че в
проекта на документ не е бил
влаган етнически смисъл. Според него не само представители на този етнос са дезинтегрирани и необразовани.

та в България. Това
каза еврокомисарят
по здравеопазване и
сигурност на храните Витянис Андрюкайтис.
Комисар Витянис
Андрюкайтис предупреди, че вирусът е
много опасен за прасетата и в момента
няма ваксина срещу
него. Той се разпространява и сред дивите прасета и най-вероятно е дошъл в България от Румъния, а там
от - Украйна и Молдова. "Хората по места
трябва да разберат,
че ситуацията е много сложна. Трябва със
сигурност да се спре
разпространението
на заразата чрез дивите прасета, нелегална търговия, чрез
храната на прасетата,
чрез транспорта и човешкия фактор. Много е важно да се разбере, че човешките
дейности, специално
нелегалната продажба на свинско месо, е
много опасна", добави още Андрюкайтис.
Той призова местните власти за прилагането на строги
мерки.

3
бисер
Простотията е всеобща. Изпитвам физическа
болка, като гледам упадъка на народа ни, който
вече е абсолютно развален, въпреки че е преживял толкова много.
Георги Борисов, поет

кРАТКИ
ВЕСТИ

Бум на инциденти

С настъпването на
летния сезон има драстичен ръст на броя на
случаите на пострадали при инциденти с газови бутилки в домашни условия, съобщават
от "Пирогов".
Апетитът за
заеми се засилва

В условията на задържащи се ниски лихви и нарастване на заетостта и доходите домакинствата и предприятията продължават да проявяват висока склонност към използване на заеми.
Безработицата
у нас

В България през
юни безработицата е
отстъпила до 4,4 на
сто спрямо 4,5 на сто
през май. Сред страните-членки на ЕС, през
юни най-ниска безработица се отчита в Чехия (1,9 на сто) и Германия (3,1 на сто).
Закон за
гражданската
несъстоятелност

Мая Манолова внесе в деловодството на
Народното събрание
Закон за гражданската
несъстоятелност. Със
законопроекта се въвежда процедура по
обявяване на личния
фалит и опрощаване
на част от задълженията на физическите лица и предприемачите
към кредиторите.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Управляващата
коалиция в Италия
се разпадна
На 8 август лидерът на едната от двете управляващи италиански партии – Лига, вицепремиерът и
вътрешен министър Матео Салвини (на снимката) обяви, че управляващата коалиция с Движение
5 звезди се е разпаднала след месеци на вътрешни неразбирателства и спорове и че единственият път напред са предсрочни избори. Той също
заяви, че парламентът може да бъде извикан от
лятна ваканция, за да предприеме необходимите
процедурни стъпки.
Другият вицепремиер и лидер на Движение 5
звезди Луиджи ди Майо каза, че не се страхува от
предсрочен вот, и обвини Салвини, че се подиграва със страната.
Премиерът Джузепе Конте пък призова Салвини да обясни на хората защо слага предсрочно
край на управляващата коалиция. Той подчерта
многократно, че ще следи за пълна прозрачност
за изясняване на причините за кризата. Конте изтъкна, че с изключение на вътрешния министър
Салвини правителството не е по плажовете, а на
работното си място. Той се зарече и да не допусне обидни думи по адрес на останалите министри.
В Италия вече си задават въпроса наистина ли
това е краят на правителството? Естествено все
още не. Първо премиерът трябва да поиска вот
на доверие за кабинета си от парламента. Ако той
изгуби, тогава ще подаде оставка. Ако не изгуби,

ще продължи да управлява. Но той може да подаде оставка и без да чака този вот на доверие.
Другият въпрос, който вече витае сред италианското общество, е действително ли страната отива на предсрочни избори? Това е много
вероятно, но не и сигурно. Президентът Серджо
Матарела е този, който разпуска парламента и
насрочва предсрочни избори само ако се окаже невъзможно съставянето на ново правителство. Но Матарела ще трябва да се консултира с
председателите на двете парламентарни камари,
както и с партийните лидери, преди да разпусне
законодателния орган.
А дали може да се появи ново правителство
без избори? Да, но ще е трудно да се състави нова коалиция между Движение 5 звезди и опозиционната Демократическа партия. Заедно те биха имали мнозинство от един глас в парламента
и ще се нуждаят от помощта на по-малки парламентарни групи или доживотни сенатори, за да
осигурят стабилност на управляващата коалиция.
Много представители на Движение 5 звезди и на
Демократическата партия, включително бившият
премиер Матео Ренци, се противопоставиха в миналото на подобна коалиция.
Тогава ще се отиде ли на избори и какъв би бил
резултатът от тях? Миналата година на националните избори Движение 5 звезди спечели най-много гласове – 32%, а Лигата получи 17%. На евровота Лигата спечели 34 процента, а Движение 5
звезди 17%. Би могло да се очаква при нови избори Лигата да спечели около 38-39% и да стане
първа политическа сила. Но според италианската
конституция нови избори би могло да има от 50
до 70 дни след разпускане на парламента. Засега едно е ясно - и 65-ото правителство на Италия
след Втората световна война в третата икономика в еврозоната е в разпад и това потопи страната в неяснота.
Цветан ИЛИЕВ
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Български

От стр. 1
И понеже сме разединени, а и многочислена
електорална даденост,
политическите внушения кога директно, кога
завоалирано са насочени към нас. Няма значение как се чувстваме
в материално, здравословно и духовно отношение. Мастити дърдорковци от екрана на водещи електронни медии
обясняват, че не сме найбедната и ощетена от

ПРЕХОДА

социална категория, а
дори напротив. Бившият синдикалист и седесарски министър Иван
Нейков, въвел точковата система и разтворил
ножицата между старите
и новите пенсионери до
степен, притеснителна
даже за западните партньори, наскоро изтърси
невероятна глупост. Той
твърди, че възрастните
хора са „най-богатата”
част от населението на
България, защитавайки обществения строй,
преминал от уж либерален към жестоко капиталистически. Поводът за
изразените „гениални”
мисли е поредното смехотворно увеличение на
прага за бедност с 3 лв.?!
Под него остават над милион двеста и тридесет
хиляди нашенци. Но не
трябвало да се гледат само онези 300 лв., с които оцеляват месечно, а
и апартаментите, къщите, земята, които притежават, цялото им имущество и т. н. „Обитава дадена старица тристайна квартира на пъпа на
столицата, която струва
150 хил. евро, а е в списъка на социално слабите!“ – чуди се "архитектът" на настоящата
уникално несправедлива пенсионна система,
необвързана със средната заплата за разлика
от възнагражденията на
елита. Слушат представители на

ИМОТНАТА МАФИЯ

непочтени нотариуси и
адвокати и потриват ръце. Вместо да се гърчи в
нищета въпросната бабка, да няма стотинки
за лекарства, да студува
с изключено парно, дано послуша благо говорещия опитен юрист да
сключи договор за доглеждане или още по-добре – да замени ненужната й жилищна площ с
гарсониерка в панелните крайни квартали и да
харчи с широка ръка до
края на дните си. Фактът,
че се страхува от измамите в несигурното ни
настояще, че дружката й
месец след съгласие за
доглеждане срещу унаследяване е предала Богу
дух, няма значение. Важното е да проумее, че
не е толкова бедна, колкото е…
Често на Нейков приг-

Общество

лася вездесъщият икономист – царистът Каролев. За него просперитетът, особено през последните 11 години, е
безспорен. Преди да
дойде Бойко (не го казва, но се подразбира)
средната заплата е била 660 лв. Днес е близо
1300! Догонваме Запада с пълна сила. Доходът на трудещия се е бил
22% от онзи на колегата
в Германия. Сега е 50 на
сто. Само че тези цифри
държавната статистика,
на която работодател е
Борисов, не са за вярване, защото са осреднени. В общия кюп са парите на депутатите, президента, премиера, министрите, висшите магистрати, банкерите, компютърните специалисти,
енергетиците, собствениците на фирми, предприятия и т. н. Истина е,
че пет процента сънародници се радват на по

Но да не се отклоняваме. Напъните по всички направления са да се
внушава, че

НЯМА ПО-ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ

на страната, а оттам и
на градовете и селата от
съществуващото. Предполагаме, че управниците ще сключват съюзи и тайни договорки с
ДПС, ВМРО, бившите седесари, само и само левицата да бъде набутана
в ъгъла. Лишиха я от субсидии, повечето места,
където нейни представители са предпочетени
от хората, изпитват постоянни унижения при
разпределението на финансите. Бойко дава милиони на своите и туктаме от кумова срама отпуска по нещичко на някой различен, за да не
бъде ачик-ачик премиерската му непочтеност.
Независимите, издигнати от инициативни ко-

Агитатори
3-4-5-10 и повече хилядарки месечно. Събрани с мижавите пенсии и
заплатите от по 300-600
лв., характерни за две
трети от населението, и
разделено наполовина –
ето ти го високия стандарт на родината! Пропастта между шепа богаташи, (милионерите вече са 900 души), и свързващите едва-едва двата
края страдалци рядко се
коментира. Трябвало да
се работи повече – категоричен е г-н Каролев и
дава за пример сина си
в Англия. Но не добавя
гордият татко защо детето му е там, а не тук. И
каква е причината още
стотици хиляди като рожбата му да продават
знания и умения навсякъде по света. Високата смъртност и ниската
раждаемост също са теми табу. Макар че причините са всеизвестни – некадърно управление, корумпирано разпределение, пренасочване на огромен финансов ресурс
в области, от които найлесно се краде.
Според модерната напоследък формулировка подобна агитация
се определя за хибридна. По-простичко казано, прикрито се атакува
мисленето на индивида.
Апропо, хибрид е гръцка дума и означава кръстосване на два различни
вида растения, животни
или раси. Т. е. хибридна
царевица, добиче катър,
човек мулат и т. н. Подобна идиотщина е евтаназията на свинете. Излиза,
че избиването им е с тяхно съгласие. Има държави, в които е прието
при неизлечимо състояние на пациента с непоносими болки той или
роднини по пряка линия
да се съгласят на слагане край на мъките му.

21.VIII. - 27.VIII.2019 г.
хил. гласа в двумилионната столица, тя е убедена, че управлява милиардния бюджет в интерес на хората. Изтъква постиженията но премълчава за колосалното
презастрояване, ликвидацията на зелени пространства около блоковете, небостъргачите в
центъра, препълнените
с боклук вонящи контейнери, дупките по улиците, странните сини и зелени зони, отсъствието
на места за паркиране,
недостатъчните детски
градини, занемарените
паркове, премахнатите
площадки за безплатно
спортуване и т. н.
Още по-отчайващо е
положението в малките градчета. Те са застинали, забравени от Бога,
обезлюдяват, понеже в
тях няма работа и нормални условия за живот.
Жителите им бягат в големия областен център
или в чужбина. Липсват
каквито и да било грижи за възрастните. Болниците са в постоянни
дългове и не функционират. Превърнати в търговски дружества, съдират по две кожи от пациентите клиенти, за да
оцелеят.

митети, също са на прицел. Видимо е притеснението на ГЕРБ от безобразията на техни кметове и общински съветници. Провалите с предприетите рекламно-реДиспропорциите
монтни дейности в Со- при автократското упфия, Варна, Пловдив и равление на Борисов са
къде ли още не са оче- уникални. Това не превадни. Общата беда е, че чи на разни платени глаза разлика от случващо- шатаи и ентусиасти, прито се в нормалните стра- държащи се към правини, където няма значе- лото винаги да са с онение от коя политическа зи, дето са на власт, да
сила е лидерът, предпо- хвалят и прехвалват госчетен да поеме съдбата подството на бившия
на населеното място в охранител. Агитират, та
ръцете си, тук се робу- ушите им пукат. Били
ва на лявото и дясното. сме на четвърто място
Олигарси, приближени по ръст на доходите в
до властта, от която са ЕС, твърдят те. Но не достанали такава, задъл- бавят, че пак си оставажават работниците си за ме най-бедната държакого да пускат бюлети- ва в Европа, най-корумни. Те определят удоб- пираната, с най-висока
ния за техния бизнес ин- смъртност и най-ниска
дивид, инвестират в не- раждаемост! Анализатого и при успех впослед- ри, коментатори, социоствие вземат многократ- лози, популярни журнано повече от даденото за листи, изтъкващи своята
сметка на развитието на независимост, агитират,
населеното място.
идвало им отвътре. Да,
В столицата г-жа Фан- но онова, което правят,
дъкова обяви, че ще има определение: полиучаства в надпреварата, тическа дейност, насочене боледува, не е уморе- на към въздействие върна. И дума не казва за ре- ху общественото съзназила със знаковата ули- ние в полза на някаква
ца „Граф Игнатиев”, пло- идея или мероприятие. В
щад „Гарибалди”, гра- случая идеята е запазвадинките на „Кристал” и не на статуквото, защо„Свети Седмочислени- то печелят нелоши пари
ци”. Настанена в стола от него. А мероприятиена предшественика си то са предстоящите след
Бойко с по-малко от 300 два месеца избори.
Следващата крачка на представителите на
агитката е да се издигнат до откровени пропагандатори на бойковизма като разните гърневци, биковци, антон-тодоровци и т. н. Да разпространяват главната идея на Борисов – да
бъде най-дълго господар на народа след Тодор
Живков. Само че при онзи, на когото бе пазач,
разтриваше му ушите и го разпитваше как се
оцелява на политическата сцена, пенсионерите
имаха осигурени достойни старини и се радваха на заслужено уважение. Докато сега не е така. Думите, колкото и да разкрасяват действителността, без да имат покритие с дела, не са
нищо дру00го освен опашати лъжи.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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До ГЛаВниЯ реДактор

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споделя мислите си с вас.
От зората на човечеството до днес предателството на
народ и родина се е
наказвало изключително жестоко. Днес
предателите се считат за герои. Наскоро мой познат на въпроса ми не го ли интересува България и
българският народ
ми отговори: „Мен
ме интересува само
моето семейство и
никой друг.” При това
положение какво може
да искаме от предателите. Около "Апартаментгейт" хората се
надяваха да има значим
резултат и най-после
да бъде защитен както
народът, така и страната. Но, уви, това не
се получи. Кой ще трябва да разследва тези,
които са се обогати-

ли, когато всички са
навързани като свински черва, както казва
народната приказка.
Непрекъснато излизат
нови министри, прокурори, съдии, които са се
обогатили с хотели по

Черноморието, вили по
планинските курорти,
апартаменти и какво
ли не.
Защо Борисов гласува в Съвета на Европа
против избирането
на румънската прокурорка в оставка Лаура
Кьовеши и изпрати две
неизвестни юристки
да кандидатстват за
прокурори на Европа?

Явно страх! Борисов е
в паника и въпреки че
досега някак си овладява положението, много
неща не са му ясни, а и
какво още ще се покаже
на повърхността, е неизвестно.

Миналия месец на
опашката за пенсиите
един човек разказваше,
че Цветанов като министър на вътрешните работи си е направил своя картотека от
досиетата на настоящи и евентуални политически и икономически личности. Тези,
които са интересували
ЦРУ, той е дал на тях,

Живот за пример
Историята на тази жена е
букет от неволи, премеждия,
борба, но и щастие. Достатъчно примерен е, за да знаят хората за него. И ето ме с перо
в ръка...
жулиета йорданова е от
плевенското село Комарево. И
до днес помни безценните заръки и съвети на отрудените й
баба, дядо, майка и баща. Заедно със сестра й са отгледани с
много обич. След като успешно
завършила образованието си,
Жулиета намира своя Ромео в
лицето на Йордан, от с. Подем
близо до Плевен. Имат две момичета за чудо и приказ - Галя
и Силвия. Задомени са, с хубаво
образование, а зетьовете са повече от чудесни. Засега имат едно внуче – малкия Тими, който
с мама и тате живее в Щатите.
Жулиета е работила като

счетоводител и в служба „Личен състав”, била е отговорна
и уважавана, като подвижен калкулатор
е, но е също толкова всеотдайна и в
градината с мотиката, на
полето, в
кухнята.
За Жужа
думи като „Забравих”, „Я кажи някоя
клюка?” категорично не съществуват. Организиран човек е, точна и лоялна. Бях
дете (с дъщерите й сме на една възраст), но и до днес си

5

на читателя

а останалите си ги пази с цел рекет. Много
хора се чудят как и защо определени личности, ръководители на
партии, икономисти
и бизнесмени, вместо
да се обявят против
статуквото, го поддържат. Ако не бяха с
черни страници тъй
наречените "патриоти” и Марешки, нямаше да крепят НС
и правителството
и да дават възможност то да продължава да върши разбойническата си дейност. Най-малкото
щяха да спасят Летище София и грешните над два милиарда лева за самолети.
Те продължават агонията, защото Цветанов им чете страници от техните досиета. Колкото и да се
кълнат, че са честни и
невинни, имат за какво
да се страхуват.
Дните преди изборите са бременни. Какво
ще се роди преди тях, е
неизвестно.
Христо сотиров

спомням как тяхното и нашето семейство ходехме години наред на родното Черноморие. Тогава се даваха карти от предприятията, в които бяха включени всички
разходи. Тя заедно с майка ми Клавдия обичаха да
плуват с надуваеми лодки
в морето, докато аз, сестра
ми, Галя и Силвия правехме
замъци от пясък на брега.
Тате и чичо Данчо пък играеха на карти, отпиваха
студена бира и ни наблюдаваха как се забавляваме.
И тогава, и сега Жулиета не
спира да се надява, че утре ще е по-добре от днес.
Честит 59-и рожден ден,
уважаема госпожо (22 август)! Ти си ценна и ценена! Бъди здрава и все с такъв бодър
и енергичен дух, нека красотата съпътства живота ти!
Весел празник!
ивайло илиЕв

Почит към героите

Членове на Лятна академия „Родолюбие“ от Ценово обходиха част от паметниците на бойната слава в
населените места в общината и отдадоха заслужена почит към паметта на героите. Стартът на обиколката беше
даден пред Мемориала
на загиналите във войните ценовчани. Лятна

академия „Родолюбие“
се провежда за трета поредна година и е
съвместна инициатива
с областното и общинското ръководство на
запасното войнство и
с подкрепата на местната комисия за борба
с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни.
Марий ПЕйЧЕв

ПоЩаЛЬон

Защо днешните управници не са като Левски, който в тефтерчето си
е описвал всеки разходван лев, пише
в писмото си ангел Пъндев от Харманли и споделя мислите си по повод
лошото управление у нас, както и за нещастната съдба на възрастните хора. По-нататък той
се възмущава от едноличните кадрови решения на
Бойко Борисов и сочи за пример новата членка на
СЕМ, която едва ли разбира от журналистика, защото няма нужното образование и опит.
Георги Петров от Пловдив изразява несъгласие
с позицията на главния редактор в статията „Баста”, поместена в бр. 22 от т.г., като разобличава
политиката на Корнелия Нинова и Елена Йончева.
р. Христева от асеновград разсъждава върху
проблемите на днешна България и на бедните пенсионери, като казва, че страната ни е подложена
на геополитическа обреченост. Живеем по изискванията на чужда воля или прищявка и не се знае
дали ще я има държавата ни след години. Разпродадохме всичко, пише тя, това ще доведе до изкупуване и на територията ни.
Станка Стоянова от Стара Загора ни пише по
темата за помилването на убийци, с което тя не
е съгласна, и изразява възмущението си от помилването от бившия президент Росен Плевнелиев на
убиец на три деца.
елисавета Благоева от София се жалва от рекета на „Топлофикация” и на ЧЕЗ. Тя също разказва
за бедния живот на пенсионерите с ниски пенсии,
които са принудени да дават почти всичките си
пари за отопление. А за лекарствата откъде да
вземем, оплаква се тя.

Го р е
главите,
приятели!

Уважаема редакция,
Казвам се Пенка Хараламбиева от варна.
Наскоро в Пловдив се проведоха републи-

кански състезания по лека атлетика за
ветерани. Макар и да съм прехвърлила осемдесетте години, успях да взема три първи места – за тласкане на
гюле, хвърляне на диск и чук. Подобрих републиканските и балканските
рекорди в тези дисциплини. Не пиша
това, за да се хваля, а да окуража хората в третата възраст.
Горе главите, приятели, още ни бива независимо от безпаричието и ударите на съдбата, които неизменно ни придружават. Спортът, упражняван разумно, неминуемо повишава физическите ни възможности, така
че да не зависим от други хора, понякога заб-

равени и от най-близките си. Докато дишаме,
ще се надяваме.

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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децата щяха да платят

Реших и аз да споделя как бях лекувана в едно
търговско дружество – болница, от търговец лекар.
Много правилно са ги причислили към търговията.
Ще го докажа, без да споменавам болници и имена, защото съм „мъртва душа”.
Вече съм на 86 г. и мога да сравня как се лекувахме при „лошия” социализъм и как е сега. Не знам
колко са справедливи протестите на сестрите и лекарите, а добрият бат’ Бойко вади от джоба си милиони и раздава от вече гласувания бюджет. Какво се случи с мен?
На 19 август миналата година паднах и изкълчих
ставата на дясната си ръка. Линейката пристигна
след няколко минути. Откара ме в спешна помощ,
но беше неделя. Лекарите почиваха. Скалъпили
екип и при пълна упойка „наместили” ставата и ме
изписали – по документи. Обаче ме оставиха в болницата за всеки случай. Около 16 часа ме откараха
за рентгенов преглед. Нищо не ми казаха. На другия
ден – 20 август, дойде млад лекар и ми съобщи, че
„операцията” е несполучлива, ще ме откарат в операционната. Без упойка възрастен лекар започна
наместването, постави гипс и шина. Ръката ми се

чувстваше удобно,
но с тая подробност,
че под лакътя нещо
ме притесняваше.
Не знам действието
му. След това започна отмъщението,
защото бях обслужвана извън графика, изписана съм и
няма да му платят
за мен, понеже поправяше грешката
на колегите си. Какво направи? Първо
стегна с нещо китката ми колкото може.
После с гипс и някаква пластина стегна дланта ми така, че кутрето стърчеше безпомощно встрани. По този начин лиши здравата ми длан

от оросяване, а тя нямаше нищо общо с лакътя.
След три седмици, когато махнаха гипса, дланта ми
се поду така, че не личаха нито линии, нито бръчки, а пръстите ми се изгърбиха. Не можех нищо да
работя. Какво имаше под лакътя, не разбрах, защото така се тревожех за дланта си, че не се сетих да
видя какво има в гипса.
На ръката ми имаше следа от пластина. Не знам
какво е било действието на „нещото”, но лакътят
ме боли. Наблюдавах борбата на организма за спасяване на дланта. Започна бавно спадане, с месеци. За 10 месеца здравата длан е още болна. Кутрето и безименният пръст с част от дланта са още
изтръпнали и изгърбени.
След толкова време не мога да си обясня как може лекар умишлено да осакати здрава длан. Да беше казал – децата щяха да платят. Не мога да търся отговорност, защото съм „мъртва душа” – излекувана, изписана съм, коригирана извън графика.
Лекуваха лакътя, но разболяха дланта! Така е при
„добрата” демокрация. Не съм първата, няма да съм
и последната, лекувана по този начин.
Златка ДиМитрова, карнобат

Èма ëи възраст за ëþáовта?
Здравейте!
Казват, че за любовта няма възраст
и съм склонна
да се съглася,
защото на мен
ми се случи нещо подобно. Аз
съм на 50 години
и се влюбих в мъж,
който е по-голям от
мен с 15 години. В началото го възприемах само като прия-

тел, но след това отношенията ни се за-

дълбочиха и прераснаха в интимна връзка.

Обичаме се много,
даже мислим и за съвместен живот. Той
е вдовец, а аз съм
разведена с две
деца. Готов е да
заживеем заедно, дори и с дъщерите ми, които не са женени.
Възможна ли е такава връзка, или всичко е една голяма заблуда? Как мислите?
и. П., Чирпан

Да остарееш е привилегия, от която мнозина са лишени
Нямам никакво желание да се връщам в 20-те
си години. Изобщо даже, а
още по-малко
в гимназиалния период.
Искрено съм
благодарна,
че тия години са далеч
зад гърба ми
и към днешна
дата мога само да се изчервявам или
надсмивам на
спомените от
тогава.
За нищо на
света не желая да минавам отново
през хормоналния кошмар на пубертета, украсен с тежко проблемната кожа,
която ми е докарвала
толкова сълзи, колкото
раздялата с поредното
гадже.
Не желая и да се боря отново с предизвикателствата на “младостта”, изразени в трупане
на житейски опит чрез
челно (и болезнено)
сблъскване с проблемите на “възрастните”.
Не желая да минавам отново през пър-

вата голяма любовна
раздяла, първата тежка загуба, първото интервю за работа, първия махмурлук, първата финансова катастрофа и прочее.
Благодарна съм за
всичко преживяно, дори и за лошите емоции
и периоди, горда съм
със себе си за научените уроци и въпреки
че бръчките ми се множат наред със свещичките върху тортата, посрещам всеки следващ

рожден
ден с
радост
и трепет.
Н е
ми минава и
през ум
да крия
годините си
(хахаха!) или
да
се
чувств а м
“стара”
п р е д
по-малките от
мен. Изобщо не
им завиждам,
че са на
по 20 и нещо и тепърва имат да минават през
толкова изпитания, че се
изморявам само като си
го помисля.
Колкото повече напредвам в живота, толкова по-уверена, уравновесена и спокойна се чувствам, а това,
повярвайте ми, е нещо
безценно! Да, точно така. Остаряването не ме
плаши, единствено се
моля да съм здрава и
адекватна, за да се наслаждавам на златната

есен на живота си.
Унесени в битовизма на ежедневието ни
и облъчени от философията, че за да си успешен, то трябва да си
красив, слаб и най-вече младолик, забравяме, че всъщност сме само една ходеща тръстика. Животът ни може
да бъде отнет толкова
бързо, колкото сме вдишали глътка въздух. Докато премигнеш и може
да те няма. Вече няма да
има значение кой те е
изпреварил на светофара, кой е получил по-голям бонус и е отишъл на
Бали, а ти на село,
кой има бръчки и
целулит и кой - нови обувки.
Едно премигване и край. Умът
притихва завинаги, а тялото остава
бездиханно. И вече нищо няма значение.
Смъртта е колкото страшна, толкова и задължителна. Тя е сянката
на живота и за добро или лошо никой не
е останал на този свят,
а и никой не се е върнал от другия, за да каже как е там.
Да остарееш означава да имаш привилеги-

ята да стигнеш до края
на живота си и кротко
да наблюдаваш как светът се движи около теб.
Да потъваш в спомените си и да се усмихваш
на старите грешки, пролети сълзи и изживени
емоции, да тъжиш още
за непрежалимите минали събития и да си говориш кротко с призраците на загубените отдавна хора. С тези, които
не са имали привилегията да остареят и да питат отражението в огледалото “кога мина всичкото това време!?”.
Не се плашете от го-

вление да установиш,
че вече си в заника на
живота. Какво по-хубаво! Да си се радвал на
70-80, че защо не и 90
години на този свят,
пък било то и с цената на остаряло тяло и
избледняваща памет.
Нека сме благодарни за всеки ден, в който отново вдишваме
въздух и в който имаме
лукса да се ядосваме за
глупости. Нека ценим и
уважаваме привилегията да трупаш години
зад гърба си и бръчки
по лицето. Нека го живеем този живот, нека.

дините и майната им на
бръчките. Надали ще
има нещо по-хубаво от
това да достигнеш възрастта на баба си и с уди-

Нека остареем и нека
сме благодарни за отреденото ни време на
този свят.
Пиери гарЧи

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Благодетели и други разни
София в модерна
европейска
столица и
приносът им е
видим и днес

дър Георгиев-Коджакафалията. Останал сирак на 5 г., не успява да
влезе в училище, но започва да се занимава с
търговия и прави състояние. Дарява 25 млн. зл.
лв. в помощ на над 600
бедни семейства бежанци. Също така заделя
много средства за болници, училища и други
институции в Бургас.
Ами Димитър Кудоглу от Ксанти, дарил ми-

И неминуемо идва сравнението
с
днешните. В
наше време пътят
на успеха е различен
и може
би това прави морала друг.
Преди три

ти – „уникален“
наш принос
в световната икономика.
Б ъ л гария
17 години преди да
тръгпукне първата пушка
н
а
в Копривщица, там се
смеражда Ненчо Палавело по
ев. Десетгодишен става
п ъ хаджия и отива в АлекСофийският университет
тя на
сандрия, където баща
демо"Св. Климент Охридски"
му има търговска канток р а ра. Поел ръководството
цията и
очти всеки ден даренията на Дендепазарноминавам покрай коглу надхвърля 40
сетито стопани м п о з а н т н а т а хиляди рубли, коелетия
ство. И вмессграда и гордо изпъч- то е повече от ¾ от
някои
то модервам гърди, че и аз съм неговото състояние.
с ъ н а - Димитър Кудоглу ни предтъркал банките в южОще по време
родприятия и
ното крило. Универ- на Освободителнаници си легна- високи технологии в
ситетът. У нас универ- та война чехът Ирха като редови страната започнаха да
ситетите вече са над жи Прошек свързва
социалистиче- никнат като гъби след
петдесет, всяко село името си с България.
и паланка може да си С брат му Теодор се
ски тружени- дъжд дворци, луксозоткрие университет,
ци и се събу- ни палати, по улициустановяват завино Университедиха като ми- те плъзнаха „Майбах”
наги в новатът е един.
лионери. Оста- и „Ламборджини”, по
та си родиОснован е
нала без стопа- пристанищата - яхна, смепрез 1888
ни всенародна ти, в халетата – частнят имег. и е изсобственост за ни самолети. Новият
ната си
граден с
над 33 млрд. лв. елит ни демонстрира
от Иризклюбе придобита бляскави балове, инжи на
чителот пъргави хо- дустриалци и политиГеорги
но щедра за жълти сто- ци ни гледат с преми от Терото датинки. От
режен поглед, захапаодор на
Христо и Евлоги Георгиеви
рение на
ли пури по
Богдан и
именитите
300 долара
построяват от баща си само на 17 го- л и о н и
карловци
парчето.
първата пиво- дини, той проявява изу- за блабратята Евловарна у нас. С то- мителен талант и създа- г о т в о Всичги и Христо
ва са извест- ва търговска империя рителна
ко това би
Иван Денкоглу
Георгиеви.
н а дейност,
било наЦентралнат р и за бепълно норта част на сградата е ни. Малцикон- ж а н ц и
мално, ако
открита през 1934 г. на знаят,
т и - от БеикономиБратята правят най- че по тяхна
нен- ломориката и селценната инвестиция инициатит а . ето, за
ското стоза един народ –
Ше- здравва, с техни
панство не
гува ни заразработки
образованието
бяха срис е , ведения
и финансонати до осна младото
че е и сирово участие
нови, ако
поколение
т о л - питализдравеоПреди тях един друг е построща. Ами
кова
ена
вратаАлександър
Георгиев-Коджакафалията
пазването
българин става извесб о - габровНенчо Палавеев
и образотен с богатата си дари- та на Сограбежа, благозг а т , ският Рокфелер Пенчо
ванието бяха запазителска дейност. Пътят фия – ОрСемов, чиято благотвовучно наречен
ли поне предишните
на Иван Денков, започ- лов мост, през 1888 г., че може да си купи дър- рителна дейност е оцежава.
На
25
г.
започва
и
вторият
именит
мост
приватизация
си позиции. Ако няманал като слуга в софийнена през 1950 г. на 204
ски хан, го извежда до в столицата – Лъвовият, дарителска дейност в 162 524 лв.! Само за ло- в хазната влязоха 3 ше ровещи в кофите
богатия московски тър- сградата на Народното родината, която колко- биране пред Ньойския млрд. лв., а приближени за смет и 2 милиона
гурбетчии с еднопоговец на ценни кожи събрание, първата пе- то и да е щедра, е
договор през 1919 г. да- на властта си напазару- сочен билет.
в сянката на
Иван Денкоглу. Далеч чатница и Централната
ваха
заводи,
комбинати
рява 300 хил. зл. лв.
Та затова ровим
от родината десетиле- софийска гара. Инициазавещанието му
Ако тръгнем да из- и комплекси кой
тор
и
активен
участник
страниците на истотия води щедра дариза
1
долар,
– 40 млн. зл. лв., равни брояваме благодетерията с прежнителска дейност, даваща в изграждането на па- на 450 кг чисто злато, за лите и дарителите „на кой за няте богати бълоснование на Г. Раков- метника на Апостола е развитието на скъпата полза роду”, страници- колко леГеорги Прошек. Първиски да го нарече
гари. Не луква.
БГА
те на вестника няма да
ят асансьор в страната е му Копривщица.
созни апар„
Б
а
л
Наскоро вестникът ни стигнат. В България
„благодетел
свързан с името на братаменти, текан”
и
или далеч от ророду нашему”
раси и къщи
Б
а
л
дината те са жикойто „заслужава дълза тъщи са
канкар
веели с болките
бока признателност от
ги вълнувап
о
т
ъ
и надеждите на
страна на всекиго блали, не бърнаха
в
своя
народ
и
не
говъзпитанного бълзи обиколки
н
е
б
и
са жалели труд и
гарина, но у веки вена
закона са
т
и
е
т
о
,
ков, догде съществува
средства
гонели
и не
„Кремибългарский народ…“
за
неговото
позказността
ковци”
и
В предосвобожденска
на богатствовъздигане
ДолинаБългария той е един
то
е била стита
на
голяи напредък. Няот най-големите даримул
в
живота им.
мата
химия
кога
мнозина
тели, дал средства за
Затова са остакато Денкоглу и с т а н а стипендии на будни
Пенчо Семов
вили име в бълКоджакафалия- ха скрап,
българчета в руските
гарската памет.
с
т
о
т
и
ц
и
та
са
започнали
университети, строиот нулата или да- заводи и предприятия И преклонение.
телство на училища,
Безпокоим се за
леч под нея, но с хлопнаха кепенците.
черкви, читалища у
Братя Прошек
името
на днешните боУспешната
ликвидация
цената на много
нас, закупуване на книгати
българи.
ни
пусна
кратка
пуббе
гарантирана
от
изтруд,
талант
и
въобратя
Прошек.
Мечтата
на
ги, опрощаване на дълЧе народът гледа.
гове на бедни софиян- братята е била да пре- ликация за благодете- жение са натрупали със- градените от държаваля на Бургас Алексан- тояние.
та ликвидационни съвеци. Общата стойност на върнат
Иван ВАСЕВ

П
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„Лале ли си, зюмбюл ли си“
С красивия си глас Верка Сидерова Иванова разнесе по света емблематичните песни от родния си край - „Лале ли си, зюмбюл ли си“,
„Изгряла е месечинка“, „Росен, росен, зелен росен”, „Ситно се оро зави”, „Години, години, усилни години“. Родена е на 26 април 1926 г. в Добрич. Част е от Ансамбъла за народни песни и танци на Филип Кутев.
Изнася концерти в десетки страни по цял свят. Много от нейните
изпълнения са запазени в Златния фонд на БНР. Удостоена е с орден
„Стара планина” - първа степен.
правя онова, което сама
си вършех, трудно ми е.
Не обичам да ми се бъркат, затова доскоро, до
90-тата ми годишнина се
справях завидно добре
- качвах се на стълба и
сменях тапетите, а приятели все ми се чудеха
как го правя. Болест не
ме лови и това е.
Много пътувах, не ни
е било леко с колегите,
с които нямахме дори
определено време кога
ще хапнем, защото често
концертите ни бяха един
след друг. И днес както
и преди нямам ред нито
в храненето, камо ли пък
в спането. Старите хора
рано заспиват и рано
стават, но при мен това
хич не е така. Вечер стоя
до късно, гледам научнопопулярни предавания,
решавам кръстословици до след полунощ, а
после и до обед мога
да поспя. Аз съм сама,

С кавалджията Тодор Прашанов
От стр. 1
ме по-първично и бяхме
- Добре съм ви добре.
заварила, хубавата
Родена съм в Добрич,
енергия се усеща, за там живях и учих. Къщамен е удоволствие! та ни вече я няма, на нейОстанах без майка, но място сега има голекогато бях на 12 го- ми блокове. След като
динки. Баба по май- завърших класическа
чина линия беше при паралелка, исках да станас и богатството, ко- на лекар интернист. Ала
ето имам, певческа- за това бяха нужни пата ми дарба насле- ри, а на нас те все не ни
дих именно от нея. стигаха. Баща ми рабоПесните, които тя и теше от тъмно до тъмно,
майка ми знаеха, аз за да ни храни и облича,
ги научих още като трудно беше, но гладни
дете. По-късно ги из- не сме ходили, нито гопълнявах по светов- ли и боси.
ните музикални сцеСъпругът ми почини, превръщайки ги на, Бог да го прости, бев неизменна част от ше отличен лерепертоара си. Зна- тец, но отдавна
ете ли, онова, което останах сама. Въотличава добруджан- преки всичко аз
ската песен, са нейна- съм му благодарта красота, извивка- на! Той ми подата й и мъдростта, ко- ри едно хубаво
ято блика от нея. Вся- момче, прекраска песен говори за ния ми син Димиживота и битието на тър, но аз и баща
Добруджа, за тамош- му поехме по разната природа, за без- лични пътища, закрайните и величест- щото се оказа, че
вени ниви, за топлия леглото е тясно
и вкусен хляб.
за трима души...
От малка съм нау- Но това е минало
чена на труд и всъщ- и там нека си осност всичко, което тане.
знам, което съм, е
- На преклонблагодарение на ба- ните 93 годиба ми Еленка, Бог да ни сте, поклон
я прости! Учеше ме пред вас! За
да обичам страната какво мечтаете
си, работата, ближ- днес? Акълът ви
ния, книгата. Баща сече като бръсми е руснак, но като нач, имате бис- Верка Сидерова е щастлива,
млад, преди да вле- тър ум, а енер- че е била част от златното
зе в казармата, е до- гията ви сякаш
поколение народни певици
шъл у нас на гурбет и не стихва!
е останал. Майка ми
- Благодаря ви за сър- но синът ми, моята горЯна беше много за- цатите и мили думи! А да- дост и опора, който раета. Общо сме 4 де- ли ще доживея едната боти като оператор, идца, аз съм най-малка- годинка с двете нули зад ва често да ме навести и
та. Баба все ми каз- нея?! Чудя се как стигнах да попита от какво имам
ваше: „Верке, баба, ти дотук?! Вероятно време- нужда. Много е грижоси като ето това, чер- то си оказа своето влия- вен, добър и всеотдаен,
ното котленце над ние - живеехме здраво- мил и незаменим. Синовогнището - за всич- словно, в нашата къща ния дълг изпълнява какко ставаш” (смее се). меса почти не се ядяха, то трябва. Това ми дава
Баба ставаше призо- само по Гергьовден - агсила и кураж, радвам се
ри. Готвеше предим- нешко, а зимно време но брашняно - рязана свинско. Мечтите ли? За и на внуците и правнучорба (като италиан- мен те сега са само в съ- ците. Голямата ми праските домашни мака- нищата. Какво може да правнучка, ако се омърони), катми, пърже- направи човек, когато не жи, скоро ще станем цени филийки, триени- може да направи нищо?! ли 5 поколения!
- Виждате ми се смица... Много хубава ка- Човек на тези години дорен
човек, такава ли
върма правеше, без ри е в тежест понякога за
сте
били
винаги?
да пържи, беше като близките си. Но слава на
- Смирена ли? Да, токъдрава милина (ба- Господа Бога, дал ми е
ница). Тогава живеех- здраве. Вече не мога да ва е важно за човека. От

върха се пада лесно, но
и болезнено. Много е важно човек да мисли. Да
знаеш какво и как правиш, да се стремиш към
съвършенство, което
край няма, да се стремиш към истината, към
светлината, към добрите отношения с
другите. Името
ти да е чисто, да
се запазиш човечен, за да останеш такъв и в
историята. Трябва да живеем
достойно, никой не е безгрешен. Латинска
поговорка гласи, че да се греши, е човешко,
но постоянно да
се греши, е престъпление. Никой
не е съвършен,
аз също. И моите трески за дялкане си ги имам.
Сам човек трябва да си ги издялка, оправяйки си кривите краставици, както е казал народът. С бодър и силен
дух смело напред, към
доброто!
- Наскоро популярната поп певица Мария Илиева успешно
ви имитира в шоуто
„Като две капки вода”.
Приликата й с вас беше
удивителна, а публиката бе на крака във ваше име!
- Гледах Мария и публиката на крака. В Мария
видях себе си и песента си, тя идеално и както трябва изпълни всичко. Разплаках се, слушайки собствената си песен
с удоволствие. Не, не
я слушах, поглъщах я
с всичките си сетива и
чувства. Казах си: „Верке, ти направи нещо, без
да се надцениш, без излишен шум”. Важно е песента да я има и да продължава да се пее. Това
много ме радва. Завчера
ми се обади едно дете,
как ми е намерило телефона, не зная, но ми каза как в училище преподавателката им ги учила
на „Изгряла е месечинка”, на моите песни. Поздравих детето с „Браво!”.
Ето, това е моята награда
- признанието, вниманието, подкрепата, обичта,
любовта.
- „Лале ли си, зюмбюл ли си” е ваша песен, която знае мало и
голямо. Каква е историята й?

- Тази песен иска голямо дихание, пълних
дробовете си до болка,
безмензурните песни са
като тези на оперните
певци, не като естрадните, при които се вдишва често. От баба ми Елена е песента. С ансамбъ-

С Мария Илиева
ла бяхме на турне в Добруджа, в Шабла, до която е китното селце Стаевци, по старому Калакчи, откъдето е и моята
баба. Тогава реших да
изпея нещо ново, соло,
като солистка. Направихме я с бай Кольо, големия кавалджия Никола Ганчев. Филип Кутев,
Бог да го прости, след
това дойде при мен и ме
поздрави. Каза: „Верко,
откъде извади тази песен?”, отвърнах, че сме
в Шабла, спонтанно се
сетих за нея и реших да
я изпея тук. Той рече:
„Веднага, като се върнем, ще дойдеш да я нотирам и да я направим
за хора.” Прибрахме се в
София, той я разработи
и така „Лалето“ тръгна
с цялата си прелест по
широкия и пъстър свят.
Като я запеехме в чужбината, тамошните ни
ставаха на крака, без да
разбират, само слушайки мелодията.
- Дълбоко ви благодаря за това, което сте дали не само на

българската, а и на световната музика с неве-

роятния си и необятен
талант! Бъдете жива и
здрава, г-жо Сидерова, и продължавайте
да ни радвате! Ех, така ми се искаше да ми
запеете малко от „Лалето”...
- Иска ми се и на мен,
макар и на тези години,
мило момче. Но ще го
направя с поздрав към
вас, прекрасни хора, може би ще ми е за последно. Но колкото е рекъл
всеопрощаващият Господ Бог. Приятелки ми
викат, че все съм заумирала, а до 100 съм решила да живея.
Може и ген да
е, дълголетници сме. Свидно и мило ми е
за белия свят.
Човек и на 200
години да стане, му се иска
още да живее.
Не ми стигна
животът, не
ми стигна да
изпея всички
песни, но пък
за това са младите. За мен
работата беше
не само удоволствие, но
и задължение,
за да оставя нещо след себе си. Докато е жива песента, докато го има хорото, ръченицата и българския
език, ще я има и България. Аз не съм важна, важни са песните. Те остават на поколенията. Мисля, че съм била полезна
и на моя роден край. Пяла съм песните му, ставали са на крака за тях.
Все си мисля, че последният ми дъх ще бъде една нотка от моите песни.
Почит към вас, г-н Ангелов, към редакционния
колектив и към читателите ви! От сърце желая на всички ви моето дълголетие и здраве,
та да видите и вие дали
е добре на тези години
(смее се).
Бел. авт. Г-жа Сидерова ми изпя цял куплет с
припева от „Лале ли си,
зюмбюл ли си”. Останах
удивен и впечатлен! Тази жена стопли душата
ми. Думите й ще останат в съзнанието ми,
вярвам и във вашето,
скъпи читатели.

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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Първите разводи - срам
и позор за семейството!
Официалните разводи в България някога са били рядкост. Мъжът и жената после били наричани „парясник“
и „парясница“, а целият
род и всичките им познати и приятели се отдръпвали от тях. Найчести причини за развод били физическото насилие и тиранията над жената или пиянството на мъжа, придружено с тормоз над
съпругата му. Няма сведения за развод поради прелюбодейство на
жената или поради това,
че не е била девствена
в първата брачна нощ.
Венета Ботева е напуснала първия си съпруг през 1868 г. със
своето дете и една бохча багаж. Причината: той се бил отнасял
с нея като с „някаква
там ханъма“, твърди тя
т. е. пренебрежително
и господарски. Богатият търговец избухвал,
когато тя проявявала
интерес около работите му, и троснато й отговарял: „да не се бърка
в мъжките неща и да си
гледа тенджерите“.
Венета била късметлия, защото имала „вуйчо владика“. Тя побягва
с детето си при Панарет Рашев, който е бил
митрополит в Букурещ
и брат на майка й. В копирната книга на градската община в Търново
е изведено писмо с дата
30 август 1870 г., изпратено до Букурещката
българска община: “От
някой си Дончо Петров
и неговата съпруга Венета Минчева (племенница на Негово Преосвещенство Господина
Панарета), бракосъчетани през 1864 г. и малко време след бракосъчетанието си, поживели
в мир и съгласие, после
се скарали, остават и до
момента в разногласие
и непримирие… Жена-

та се отделила от мъжа си, намира се в града при Негово Преосвещенство. Нейният мъж,
поменатият  Дончо…
моли да я попита каква
е целта на жена му… и
ще му бъде ли жена занапред или не… Търновската община първо ще чака за отговор и
после ще върне писмо
на Дончо Петров.”
Изглежда, общината е дала отговор и бракът е бил анулиран, защото по-късно Дончо се
жени за търновката Мариола. В книгата за Ботев на Захарий Стоянов

вият хор, въвеждането
за първи път на френския език в българските
училища, първата книга за опазване на здравето „Игиономия“… Той
имал самочувствието и
на пръв радетел на „европейската цивилизация в Шумен“, като заявявал малко нескромно: „Оттам се разпръсна и в други градове из
България“. Бил женен за
шуменката Фотина Хадживичева, но тя явно не
е била достатъчно цивилизована за него. Сава Доброплодни се развел през 1858 г., за да се
ожени
няколко години
след
т о ва за
15-годишната
Мария
Хадж и генчева от
Венета Ботева (вляво) и Иванка
Слиобаче Венета е предста- вен. И разводът, и поввена като вдовица. Дали торната му женитба биЗахарий Стоянов е бил ли голям скандал за онеподведен? Но Венета зи времена. За втората
никога по-късно не оп- си изгора той донася
ровергала това твърде- и първите европейски
ние – знаела е, че в оне- дрехи в Сливен – малази времена „парясване- ков, т.е. рокля с криното“ й няма да е добър лин, чиято долна обипринос към биографи- колка на полата била
ята на героя и ще й по- десетина метра, а диапречи в споровете за метърът на обръча – 2
пенсията й.
метра, и шапка.
Много любопитен
Георги С. Раковски,
случай е разводът на който недолюбвал ДоСава Доброплодни броплодни по поли(1820-1894). Той е пър- тически причини, повият в Сливен. С името местил по повод сватна Сава Илиев (Добро бата язвителна статия
плодни е псевдоним) са във в. „Дунавски лебед“
свързани много първи (1860 г). Сватбата се съссъбития за България: тояла по последна европървото българско де- пейска мода. Как ли все
вическо училище, пър- пак е успял да се развото читалище, пър- веде известният педавата българска дра- гог в онези строги към
ма и първото театрал- разтурването на семейно представление, пър- ството времена? Отго-

ворът е прозирен: Сава Доброплодни участвал активно в църковния живот и бил такъв
сладкогласен църковен
певец, че благодарение
на него изхвърлили богослуженията на гръцки
(той пеел на църковнославянски). С една дума,
вътрешен, свой човек,
направили му отстъпка.
Жертва на строгостта
на църквата в случаите
на развод е бил и самият
патриарх на българската литература Иван Вазов. Много скоро след
женитбата си за Атина
Болярска той е разочарован и почва да мисли
за развод, но бил наясно, че няма достатъчно
основания за това. Някакъв дякон калоферец
му казал, че „черквата
не може да раздели хора, които живеят заедно“. По този начин се
стигнало до изгонването на съпругата му. На
заседанието си епархийският духовен съвет по молба на Вазов
призовал Атанас Илиев
и д-р Хаканов да свидетелстват, че жена му е
луда. Но Атанас Илиев
заявил, че не е компетентен да се произнесе,
защото не е психиатър.
Иван Вазов бил осъден
да плаща на Атина по
90 лв. на месец. Така те
двамата проживели докрай разделени, макар
че Атина многократно
правила постъпки да се
съберат отново.
Разводите, освен че
били срам и позор за семейството, нерядко водели дотам, че на виновното лице налагали
мярка „епитимия“, т. е.
безбрачие. Тази опасност грозяла някога и
Лора Каравелова, когато се развеждала с
д-р Дрянков, но поради младостта й Софийският епархийски духовен съвет снизходително й позволил да влезе
в нов брак след две години. Срок, който тя не
спазва, и още през есента на същата година тайно се венчава за Яворов.

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Как да се отървем
от старчески петна

Установено е, че
след 40-годишна възраст една от три жени има хиперпигментация, а след 50 го-

дини - 90% от жените са засегнати. Може ли да се преборим с
нея? Ето няколко ефикасни маски.
С
краставица,
морков и магданоз. Те са едни от найефективните природни средства за избелване на кожата. Настъргана краставица
или морков, престояли половин час върху
лицето, правят чудеса. Магданозът трябва да се нареже на
ситно (около две супени лъжици) и да се
залее с половин чаша
вряла вода. След час
се прецежда и лицето
се маже два пъти дневно с магданозена вода, към която е добре
да добавите и две лъжици кисело мляко. С
маската се престоява
около 20 минути.
С лимон и грейпфрут. Това са едни от
най-известните природни избелващи продукти. Две чаени лъжици сок от лимон или
грейпфрут, смесени с
20 грама мая, за около 15-20 минути дватри пъти седмично са
отлични помощници
в борбата с пигментацията.
Мед и кисело мляко. Една от най-лесните и ефикасни маски.
Смесват се 1 ч. л. мед
и 1 ч. л. кисело мля-

Жана Калман жената, живяла 122 г.
От стр. 1
Тя живяла 122 години и 164 дни –
пушачка, която изяждала близо килограм шоколад седмично.
За своя дълъг живот видяла какво
ли не. Жана се родила през 1875 г. На
14 г. станала свидетел на строежа на
Айфеловата кула. На същата възраст
в магазина на баща й идвал да пазарува тогава никому неизвестният художник Ван Гог. По-късно Жана си го
спомняла като „мръсен, лошо облечен и намръщен“. На 21 години тя се
омъжила за далечния си братовчед
Фернан Калман, който бил доста заможен. Така Жана можело да не работи, а да се отдаде на любимите си
занимания - тенис, плуване, колоез-

дене, кънки, свирене на пиано и опера. На 21 г. Жана пропушила, но никога не си позволявала повече от няколко цигари на ден. Отказала ги на
117 г., и то не по здравословни причини, а защото вече недовиждала и
не искала всеки път да търси някой
да й даде огънче.
Жана Калман надживяла всичките
си роднини – мъжа си, сина си и дори
внука си, който загинал при злополука. Когато била 90-годишна, останала
сама, без наследници, и завещала къщата си на познат адвокат с условието той да й изплаща пожизнена рента.
Жана не само го надживяла, но и получила като издръжка близо два пъти сумата, която струвала къщата й.

9

свят

Каква всъщност била тайната на Жана
Калман? Има какви ли не обяснения – от
любовта й към зехтина, чесъна и шоколада до активния й начин на живот – тя ка-

ко, нанасят се върху
засегнатите места и
се изчаква около 2030 минути. След това лицето се изплаква с хладка вода. Ефектът се
получава още
след четвъртото или петото
намазване.
Аспирин.
Таблетка аспирин, която съдържа салицилова киселина,
се стрива на прах и се
добавя в малка кафеена чашка изцедено кисело мляко. Лицето се
намазва със сместа и
се оставя да престои
около 5-10 минути.
Съвети при
пигментация
Не се излагайте
продължително време на слънце без защитния крем с UVфактор поне 30, особено ако вече сте на
повече от 30 години.
 Намалете консумацията на кафе и
пийте повече вода.
Увеличете приема на продукти, съдържащи витамините
C и PP - магданоз, домати, зеле, патладжан,
картофи, фасул, боровинки, кайсии, праскови, шипка и др.
Не се предоверявайте на избелващите средства, защото те
имат свойството да изсушават кожата - внимавайте с прекомерната им употреба.
Ако не виждате
ефект от тези маски и
съвети, се посъветвайте с лекар или добър
козметик.
Може да ви предложат процедури с пилинг или друг вид терапия, с която да се отървете от петната. Не
прилагайте на своя
глава специализирана козметика!

рала колело на 100-годишна възраст, а до 110 живяла съвсем сама и се справяла с домакинството. Но най-впечатляващ бил нейният дух. До последния си ден Жана Калман запазила чувството си
за хумор - тя казвала: „Имам само
една бръчка и седя върху нея.“ Когато един журналист на сбогуване
й казал, че се надява да я види и
следващата година, тя му отвърнала: „Възможно е, вие не изглеждате чак толкова зле.“ А на въпроса как вижда бъдещето, който й задали на нейния 120-и рожден ден, Жана отговорила: „Много кратко.“ В края на дългия си
живот Жана вече не се шегувала
с годините си и казвала с огорчение: "Бог е забравил за мен." Тя
починала през 1995 г. и досега
никой не е подобрил рекорда й.
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ТÓРØÈÈТЕ ó наñ и по ñвета
мнозина мислят, че туршиите са типично балканско мезе. това обаче съвсем не е така. В цял свят зеленчуците се
мариноват и се съхраняват, а
там, където има четири сезона, това е
задължително.
Подбрали сме за вас интересни рецепти за зимнина – български и чужди. През
студените зимни дни те ще събудят у вас
слънчеви спомени за топлото лято и щедрата есен.

Áърçа ñ гор÷иöа
Продукти: 1 кг малки зелени доматчета, 1 кг дребна бамя, 1 кг дребни чушки,
1 кг дребни моркови, 1 червена
зелка, 2 карфиола, 1 кг малки
лукчета, 5 глави
чесън, 2 л оцет,
2 с. л. горчица,
150 г сол.
Приготвяне:
Измийте добре
зеленчуците.
Нарежете морковите на колелца, зелето – на „фиде“, накъсайте

Ïоäлþтена

Продукти: 10 кг чушки (камби), 5 кг карфиол, 2 кг моркови, 500 г чесън, 5 люти чушки,
2 връзки целина, 1 пакетче черен пипер, 1 пакетче бахар, 1/2
пакетче синап, 2 ч. ч. сол, 6 ч. ч.
оцет, 14 ч. ч. вода, 2 ч. ч. мед,
лемината им, почистете чедафинови листа.
Приготвяне: Нарежете кам- съна – да е на скилидки, и
бите на 4-5 парчета според го- накъсайте карфиола на розички. Нарежете и останалите зеленчуци –
лютите чушки и листата на целината - на
поръсете със солта и заситно, а морковите харта – оставете зарзавана кръгчета. След тота да престои така около
ва подредете всички
7 часа. След това в подзеленчуци в бурканиходящ съд изцедете соте. Пригответе салака, отделен от зеленчуцимурата, като смесите
те, и го долейте с вода до
водата, меда, солта и
около 2 литра. Прибавете
оцета и ги сварите.
оцета, олиото и подправАко искате да консуките и варете до кипване.
мирате туршията поПродукти: 3 кг камби, 2 глави це- Докато варите, подредете зекъсно, изчакайте течлина, 2 кг моркови, 3 кг карфиол, 1,5 л ленчуците в буркани и ги заността да изстине и я
оцет, 200 г захар, 200 г сол, 2 ч. ч. олио, лейте с горещата течност. Засипете в бурканите.
творете
бурканите
и
след
3-4
2 л вода, 1 с. л. черен пипер, 3 дафиНакрая за аромат додни изцедете маринатата (пренови листа.
бавете във всеки бурПриготвяне: Почистете и нарежете точете) и пак я върнете в буркан дафинови листа и
всички зеленчуци в подходящ съд и ги каните.
черен пипер.

Öарñêа

карфиола на розички и почистете останалите зеленчуци. Посолете с около 50 г
сол и оставете да отлежи
1 нощ. Сварете саламура от оцета, 2
л вода и 100
г сол. Когато
изстине, прибавете горчицата, разбъркайте и
залейте наредените в голям съд зеленчуци.

Търновñêа
Продукти: 5 кг зеленчуци
(камби, зелени домати, моркови), 2 големи глави чесън,
1 връзка магданоз, 20 зърна
черен пипер, 5 зърна бахар, 2-3
дафинови листа.
За маринатата: 750 мл ябълков
оцет, 750 мл вода, 200 г захар, 200 г сол, 1/2 ч. ч. олио.
Приготвяне: Зеленчуците се почистват, измиват

се и се нарязват на едро. Добавят
се почистеният чесън, магданозът и подправките. Продуктите за маринатата завират за
1-2 минути. Още гореща се изсипва върху зеленчуците, сложени в голям съд. Така престояват една нощ. На другия ден се
разпределят в буркани. Доливат се
с марината и се затварят със стара капачка добре. Бурканите се обръщат и когато туршията стане готова, се прибира на хладно.

Ñалата от парени
патлаäæани и êаìби

Êиñели êраñтави÷êи
по рóñêи

Продукти: 1 връзка
целина, 1 глава стар чесън, 1 пакет черен пипер на зърна, 1 дафинов лист, 500 мл оцет,
100 мл олио, 300 г захар,
4 с. л. сол, 3 кг патладжани, 2 кг камби червени.
Приготвяне: Патладжанът се обелва, нарязва се на кубчета, посолява се и се оставя
половин час да пусне
горчилката, след което

се измива и попарва в
кипящата марината за
2-3 минути.
Нарязаните камби
също леко се попарват
(само да сменят цвета
си) и се изваждат. В буркани се редят ред патладжан, ред камби, като между тях се слагат
скилидки чесън и целина. Затварят се и се стерилизират 5-10 минути
за капачка.

Продукти: краставици корнишони, количество е според буркана, листа от хрян, няколко
листа вишни, 1 шепа гроздови зърна + 1 шепа
червено френско грозде, 2-3 скилидки чесън, сол
Приготвяне: Направете солен разтвор, като
на 1 л вода се слага голяма препълнена супена лъжица сол. Наредете краставичките в буркана, като редувате краставички, ред едро накълцани
листа от хрян,
ред краставички, ред листа
от вишни. Между тях се слагат
и гроздовите
зърна. Най-отгоре се добавят скилидките чесън и съдържанието в буркана се притиска много добре. Накрая
се залива със соления разтвор. Оставете краставичките на хладно 1 седмица – така те втасват,
затова изпускат мехурчета въздух и променят
цвета си. След седмица изцедете сока от буркана, кипнете го на котлона и още горещ, върнете
го в буркана. Затворете и обърнете.

Êиñели êраñтави÷êи
по грóçинñêи

Продукти: 500 г краставици корнишони (малки размери), 300 г домати (сочни, месести), 2 скилидки чесън, 0,5 с. л. едра сол, 2 с. л. захар, на 1 л –
1 ч. л. хмели-сунели (тази подправка се продава в
руските магазини “Берьозка”), 1 ч. л. черен пипер
(смлян), 3 с. л. растително масло (рафинирано), 25
мл оцет (9%).
Приготвяне: Измийте доматите с хладка вода,
нарежете ги на парчета и ги сложете с обелени чесънчета в чашата на пасатора. Смелете ги до гъстотата на картофено пюре. Преместете доматеното пюре в тенджера и добавете сол, захар, слънчогледово масло, хмели-сунели, смлян пипер и оцет.
Измийте краставичките и ги нарежете на кубчета.
В доматения сос сложете подправките и варете 10
минути, след което добавете в тенджера краставичките. Разбъркайте продуктите и варете на слаб
огън още 5-7 минути. Сложете краставичките с доматен сос в стерилни буркани и веднага ги завийте
с капачките. Завийте бурканите с одеяло и оставете така, докато се охладят. Съхранявайте на стайна
температура на удобно място. През зимата отворете буркан с краставици и се насладете на приготвена гарнитура - картофено пюре, паста или зърнени
храни. Грузинските краставици може да се използват по същия начин с месни ястия.

Óнгарñêо ле÷о
Количествата на продуктите в рецептата са ориентировъчни. Но горедолу това съотношение прави ястието вкусно.
Продукти: 6 домата, 3 чушки, 3
глави лук, зехтин (мазнина, мас, сланина), сол, 1 ч. л. червен пипер, 1 люто чушле.
Приготвяне: Доматите се белят,
като за целта може да се попарят в

гореща вода и след това веднага в студена. Нарязват се на средни кубчета. Лукът се бели и се
нарязва на полумесеци.
Чушките се почистват от
семето и се нарязват на
ивици. В тенджера се изсипва мазнината и когато загрее, в
нея се добавя лукът. Задушава се до

омекване. Изсипва се червеният
пипер, разбърква се веднага и се

добавят доматите и чушките. Покъсно се добавя нарязаното лютиво
чушле. Ако е много люто, може да се
добавят само няколко резенчета от
него. Посолява се, разбърква се, похлупва се с капак и се вари до готовност на среден огън, докато се сгъсти. Поръсва се с магданоз. Изсипете ястието в сухи и предварително
стерилизирани буркани, затворете
и обърнете надолу с капачките.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Народът е нарекъл това цвете богородичка може би защото цъфти
най-обилно по време на празника
Рождество на Пресвета Богородица,
който се чества в началото на септем-

ври. Мнозина бъркат богоричката с хризантемата, божура и дори с маргаритката.
Нещо повече - във Франция
цветарите я наричат "царицата на маргаритките", докато за ботаниците тя е просто
цветето Aster (астра – звезда)
от вида Калистефус.
Както за повечето цветя,
така и за астрата има много
легенди. Една от тях разказва, че тя е израсла от прашинка, паднала от звезда. Затова цветето е известно и като
есенна звезда. Родът на астрите е огромен. В него има
около 250 вида. Най-разнообразни обаче са китайските
астри, които наброяват около 4000 сорта. Някои от сортовете на това цвете са твърде екзотични, наподобяващи много диворастящите видове. То може да се види в цветове от бяло до почти черно.
Височината му достига от 15 см до 1

метър. Стъблата са изправени, разклонени и покрити
с гъста зеленина. Всички
сортове цъфтят от началото на юли до края на
октомври.
отглЕжДаНЕ и
раЗМНожаваНЕ
Богородичките
се размножават
само със семена чрез предварително произведен разсад или
чрез директно засяване. В края на
май - началото на
юни астрите се засаждат на открито в градината.
Мястото трябва да е слънчево и
защитено от вятъра, където почвата е по-лека, добре обработена и
наторена. Разстоянието на засаждане
е 20-30 см за нискорастящите, 50-60
см за високорастящите сортове. След
засаждането полейте немного обил-

Ðåçèòáàòà íà ìàëèíèòå ñå îòïëàùà
Приключва беритбата на малините в по-високите райони. Сега е
моментът да се извършат едни от най-важните агротехнически мероприятия, каквито са
поливането и окопаването.
Първа по ред обаче
трябва да е резитбата.
Много са любителите малинари, които посягат
към ножицата едва напролет, и то
толкова, колкото да изрежат видимо
изсъхналите
леторасти.
Страхът
да отстранят
някой, който
може да им
даде плод, е
неоснователен. Напротив, добрият добив и високото качество се постигат с правилна резитба, и то главно през лятото, веднага след прибирането на
плодовете. Плододавалите леторасти са вече
ненужни. Те постепенно отмират, но през то-

ва време пречат за нормалното развитие на
новите издънки, които
трябва да заложат плод
за идната година. Освен
това са убежище за причинителите на болести и
на неприятелите.
Ето защо веднага
след беритбата всички дали плод леторасти

се изрязват напълно до
почвената повърхност,
без да се оставят чепове. Изрязва се и част от
новите издънки. Това
са слаборазвиващите
се и тези, които растат
нагъсто, така че между
останалите да има поне

Време за
разсаждане

Към края на месеца започва засаждането на постоянно място на разсада от теменужките, незабравките, топ карамфила,
градинската ружа, паричките. Август е и
най-подходящото време за размножаване
на розите чрез резници.
Резниците може да вкорените направо
в почвата, където искате да растат бъдещите храсти, но по-добри условия може
да създадете в сандъчета, саксии или специално подготвени лехи. Чрез резници подобно на розата сега може да се вкореняват и други многогодишни цветя.

10 см разстояние. Премахват се и израстващите в междуредието с ножицата или при окопаването. Така останалите
издънки се развиват поактивно.
Това прореждане се
извършва на няколко
пъти до есента, когато
се оставят повече из-

дънки. Напролет, при
набъбването на пъките,
когато могат да се видят повредите от зимните студове, прореждането на леторастите
продължва. На линеен
метър трябва да има от
10 до 20, но не и повече

добре развити летораста. Целта е
да се поддържа непрекъсната лента, широка
до 30 – 40 см, ако е възприето лентовото отглеждане. При гнездовото отглеждане, като
отделни храсти се оставят по около 10 от найдобре развитите издънки, като се следи също
разстоянието между
тях да е 10 – 20 сантиметра. Тази мярка наред с плитката обработка на почвата, както
и при нужда подходящо подхранване и поливане е от решаващо
значение за залагането на плодни пъпки.
В младите малинови
насаждения на втората година след засаждането не бива да се
оставят повече от 2 – 3
издънки за плододаване. Върховете на малиновите леторасти често не узряват и измръзват през зимата. Затова
през пролетта тези части се изрязват до здрава
тъкан. Но и когато не са
измръзнали, е добре да
се изрязват до около 20
см от върха, защото дават недоброкачествени
плодове.

но и
не мокрете стъблото. При засушаване богородичките се
поливат редовно. Те не понасят добре
наторяване с непрегорял оборски тор.
Цъфтят по-обилно, ако използвате минерални торове.

Àвãуñт ùом е тука,
да извадим лука
Полегнат ли листата на лука, то е
вече време за прибирането му. това е 10-15 дни след
като в краищата
си те са започнали да пожълтяват.
Направил ли е главите (луковиците),
трябва да се извади
от почвата, защото
и лекото овлажняване в резултат на
слабо преваляване
ще предизвика вторичен растеж. а такъв лук не подлежи на съхранение
за зимата.
луковиците се
изваждат чрез изскубване, но за да
не се късат листата и те да си останат в почвата, предварително се подровят. оттук нататък следва
един
мног о

це, покривайки луковиците от предните
редове. още старите
градинари са нарекли този начин
на

важ е н
момент сушенето. Не
случайно на този лук
му викат сух, макар
луковиците да се запазват сочни. сушенето се извършва на
слънце в продължение на 10-15 дни. извадените растения се
подреждат така, че
листата и стъблата да
са изложени на слън-

сушене
слънчева закалка.
той много помага да
не се развие така нареченото шийно гниене по време на съхранението. от слънчевата закалка може
да се откажете само
ако август е дъждовен. в такъв случай
лукът се суши под навес.

Страницата подготви Уляна ПетКОВА
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Скорост на корупция: Това се нарича
мракобесие
25 милиона на ден
Медиите съобщават,
че от началото на годината досега се харчат ДВАДЕСЕТ И ПЕТ
МИЛИОНА ЛЕВА НА
ДЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 1/6
от тези пари са
от евросредства, а другите – от на-

ство, а изградените мостове и кръстовища се наводняват на два метра
под вода при всеки
дъжд. Питайте защо
хората умират по новите магистрали, които стават на пър-

Не се ли чувствате заинтересовани да попитате: ЗАЩО?!
От жалбите по обществени поръчки половината са основателни, тоест са направени за определен човек
и л и
Евелина Келбечева

шите пари.
Както е
известно,
най-ниската комисиона за обществена поръчка е 30%, като
стига и до 80%.
Следователно:
СЕДЕМ МИЛИОНА И ПЕТСТОТИН ХИЛЯДИ ЛЕВА НА ДЕН СЕ
КРАДАТ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ!
А сега се чудете защо пенсиите са по 200 лева,
а заплатите по
600 лева. Защо
децата умират в
болниците заради липса на лекарства
и защо няма пари да ги
изпратят в чужбина за
лечение. Питайте защо
улиците ни са разбити
въпреки непрестанните ремонти и строител-

залка
дори при
влага. Питайте защо
няма мантинели и аварийни ленти.
Някой изобщо осъзнава ли грандиозната кражба, която ста-

фирма. Голяма част
са с нередовности,
които се установяват

ва всеки ден. Представете си, че на година
плащате 1000 лева данъци. От тези пари директно в джоба на политиците отиват от 300
до 800 лева ваши пари.

след това от проверяващите органи.
Е, честито! Оглавяваме класацията за
НАЙ-КРАДЛИВО ПРАВИТЕЛСТВО В СВЕТА!
Елена ГУНЧЕВА

греса, а
и грандиозни
престъпления инквизицията, пом о хамеданчване-

вянското книгознание
съществува терминът
"мракобесие". Христо
Христов и госпожата
Келбечева са мракобеси, обзети от бeса на
мрака според християнското книгознание.
Да определиш Христо
Христов като историк,
е все едно да сравниш
червея, паразитиращ в
стари книги, ръкописи
и пергаменти, с копринената гъсеница, буба, от чийто пашкул
се източва
коприната.
Да представиш
г-жа
Келбечева
за изследовател на ХХ
и ХХI век с
неизвестната й научна
библиография е срам.
Валентин
КАРАМАНЧЕВ,
писател

Всяко време
се нуждае от
учебници, но
обективни, като "Рибния буквар", който служи на българските килийни
училища повече от 100 години, без да е
променян и допълван.
Да бъдат наричани Христо
Христо Христов
Христов и г-жа
Келбечева антикомунисти, е неза- то, превръщането на
служен комплимент. черквите в джамии и
Комунизмът, както и на джамиите в черкхристиянството и мю- ви. В черковносласюлманството са идеологии, учения. Те си
Б.р. За онези читатели, които не са глеимат Библия, Стар и дали или слушали изявленията на двама от
Нов завет, Коран, Конай-яростните борци срещу комунизма, помунистически манифест и фундамента "Ка- ясняваме, че последните им публични изяви
са по повод промените в учебниците по испиталът".
В името и под знаме- тория за 10 клас. Там не съществува фашината на тези световни змът като такъв. За сметка на това годиучения са извършени ните на социалистически възход са обявени
велики дела на про- за тоталитарен и деспотичен режим.

Назад, а то било напред

Завод „Струма“ преди 30 години

Н

е само 45 години са
ни върнали назад, но
и встрани са ни върнали!”
Това е новата простотия,
която Борисов изтърси в
Пловдив, разнежен от любовта на учителките. Хайде да
вземем някои факти на „връщането назад”.
Ако е имало такова, за него десетгодишен принос има
и той като активен и предан
млад член на БКП. На 9 септември 1944 година България е била около пет милиона. Живков и БКП я оставиха близо 9 милиона.
Средната продължителност на живота през 1945 година е била 55 години, през
1989 година - 75 години. На-

шето машиностроене се изразяваше в правенето на
пирони и конски петала. До
1945 година. От 1950 година
до 1975 година са построени 2500 завода (две хиляди
и петстотин!). Построени са
европейски морски курорти
– Златни пясъци и Слънчев
бряг – до 1945 година морското крайбрежие е пущинак
и змиярник. До 1944 година
в България е имало трийсетина киносалона.
През 70-те години имаме
три хиляди киносалона – за
сравнение родината на киното Франция има две хиляди. Извършена е огромна
индустриализация на страната. Селското стопанство е
на промишлени основи, Бъл-

гария изнася електротехнически съоръжения в пет континента.
В средата на 70те години България
има промишленост
колкото Гърция и
Турция взети заедно. Борисов, това
знаеш ли го?
Сега се провалихте с „Фолксваген”
– няма да е у нас.
През 1966 година Франция
сама се натискаше да сглобяваме „Рено”. Дори го поч-

от социалистическата система се започна производството на дискови запаметяващи
устройства. У нас първо беше
пусната в производство кока-кола - 1965 година.
Това връщане назад ли го
наричаш, или просто говориш, защото нямаш понятие
какво е било. А и си мързелив и не четеш. В това връщане България е промишленоаграрна страна на 27-о място в света.
От олимпиади и световни
първенства се връщахме с по
една торба златни, сребър-

Заводът днес
нахме в Пловдив, ала от Кремъл ни спряха. У нас първо

ни и бронзови медали, а сега подскачате от радост за

един бронз. Имахме световни оперни певци – да не ги
изреждам, писатели на европейско ниво: Радичков, Хайтов, Ивайло Петров, Димитър
Димов, Валери Петров, Богомил Райнов… Да не говорим
за художници и музиканти.
Създадени бяха 870 игрални филма – сред тях шедьоври, които няма да бъдат
надминати в близките двайсет и пет години. Имахме 38
държавни театъра – според
американците това било невероятно!
Единствени в социалистическата система имахме
Държавен сатиричен театър с изкупени билети за
три месеца напред.
Бяхме космическа държава – двама космонавти,
наши продукти и дори песен летяха в Космоса. Нашето разузнаване мереше
ръст с КГБ, Мосад, МИ-6…
Ех, какво връщане назад! Добре, че ти, Борисов,
ни поведе напред, та потънахме в блатото на безперспективността, корупцията и
престъпността.
Стефан СЕВЕРИН

Страницата подготви Цветан Илиев

Най-гледаните
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По света и у нас
Спортни новини
Семейство Даръл 3
Милиарди
Какво ще се случи
По света и у нас
Дмитрий Баевски квартет
Американски обир
История.bg
Милиарди
Япония днес
Какво ще се случи
Днес и утре
България от край до
край 7
СЪБОТА, 24 август
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магьосници
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 На работа в Япония
9:00 Кибер пес
10:30 Предисторията: Богове и
поклонници
11:00 Туризъм.бг /най-доброто/
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди /най-доброто/
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

16:30 Национални съкровища
на Чехия: Острава
16:45 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Войните на Наполеон:
Войната на Шестата коалиция
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Концерт на Виенската
филхармония от Миланската скала
22:45 По света и у нас
23:00 Ела, завържи ме!
0:40 Войните на Наполеон:
Войната на Шестата коалиция
1:40 Дуелът на братята: Историята на “Адидас” и
“Пума”
3:45 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество с Горан
Благоев
ПОНЕДЕЛНИК, 26 август
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Семейство Даръл 3
10:35 Капри
11:30 Япония днес
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Пук
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 България от край до

край 8
Япония днес
Търсачи на реликви 3
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Семейство Даръл 3
Геният Пикасо
Какво ще се случи
По света и у нас
Законът на Дойл 2
История.bg
Малки истории
Геният Пикасо
Какво ще се случи
Туристически маршрути
Изкуството на 21 век
Законът на Дойл 2
България от край до
край 8
ВТОРНИК, 27 август
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Семейство Даръл 3
10:35 Капри
11:30 Япония днес
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:05 Телепазарен прозорец
14:20 Омагьосаният замък
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 България от край до
край 8
18:50 Япония днес
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

4:00 В близък план
4:30 Най-големите музеи в
света
5:00 До Европа и напред
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
СЪБОТА, 24 август
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Лято в бяло
8:15 Приключенията на горските мечоци
8:30 Днес и утре
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Духове в старите къщи
на София
16:05 Кит
17:30 На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Млъкни и ме целуни
22:10 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
22:40 По света и у нас
22:55 Южни хроники: Зад кулисите
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Вечната музика
0:50 Духове в старите къщи
на София
1:55 Време за губене
2:25 Млъкни и ме целуни
4:05 Многоликата Япония:
Земята е само една
4:25 Малта - морският кръс-

топът на Европа
4:55 Рецепта за култура
5:45 Шифт
НЕДЕЛЯ, 25 август
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Астробой
8:30 Улови момента с Милен
Атанасов
9:00 Рицарска история
10:15 Ирис леководолаз
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Симфонични игри
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 №1 Туризмът: Пътуване
за здраве
16:00 “Неспокоен път” /110
години от рождението
на писателя Стоян Даскалов/
17:45 На концерт с БНТ 2
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Концерт на Три О Файв
21:00 Юбилейна гала вечер на
Христина Ангелакова
22:45 По света и у нас
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Джинс
0:30 Емил Табаков – маестрото
1:20 Олтарите на България
1:30 Пътешествия
2:00 Музика, музика...
2:30 Репетиция
3:00 Младите иноватори
3:30 Арт стрийм
4:00 №1 Туризмът: Пътуване
за здраве
4:30 Вечната музика
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 26 август
6:00 Къщата на думите
6:25 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Вера Маринова - гласът,
който вълнува
8:30 По света и у нас
8:45 Китайската цивилизация
9:40 Дом за нашите деца: Време за път
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг /най-доброто/
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Южни хроники: Зад кулисите
15:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
15:55 Къщата на думите
16:20 Бърколино
16:35 Вкусът на новото начало
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Почакай, слънце
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:30 Симфонични игри
0:30 Натисни F1
0:45 Знание.БГ
1:15 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Улови момента с Милен
Атанасов
3:10 Домът на вярата
3:35 Младите иноватори
4:05 Часът на зрителите

4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
ВТОРНИК, 27 август
6:05 Къщата на думите
6:30 Туризъм.бг /най-доброто/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Начало на българската
туристика
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:20 Златни ръце
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Нашето Кимчи семейство
20:30 На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
21:00 Телетуризъм
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Здрач. Новолуние
1:35 Знание.БГ
2:05 60 минути за култура
3:05 На концерт с БНТ 2
3:35 Здрач. Новолуние
5:40 Пътувай с БНТ 2: Етно

СЪБОТА, 24 август
Отблизо с Мира
Европейски маршрути
Туризъм.бг
Време за губене
България от край до
край 6
9:00 Джинс
9:30 Поглед към звездите
9:55 Рецепта за култура
10:45 Божествена комедия
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Олтарите на България
13:10 Данъ Коловъ: Царят на
кеча
14:00 София в един снимачен
век
14:30 №1 Туризмът: Владислав
и битката на народите
при Варна
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Български национален
цирк “София”
17:30 Бащата на яйцето
18:20 Златни ръце
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:40 Онова нещо
22:05 Ленти и документи:
“Ескизи към портрета на
Панчо Владигеров”
22:50 Часът на зрителите
23:20 По света и у нас
23:35 Рецепта за култура
0:35 Олтарите на България
0:45 Музика, музика…
1:15 Репетиция
1:45 На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
2:15 Младите иноватори

НЕДЕЛЯ, 25 август
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 България от край до
край 6
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Данъ Коловъ: Царят на
кеча
14:40 Знаете ли…
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Концерт на дует “Авеню”
17:40 Бащата на яйцето
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:40 Опасен чар /80 години
от рождението на Тодор
Колев/
22:10 Нощни птици
23:10 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На концерт с БНТ 2
0:45 Златни ръце
0:55 Ленти и документи:
“Ескизи към портрета на
Панчо Владигеров”
1:45 Библиотеката
2:45 Отблизо с Мира
3:40 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
4:40 Туризъм.бг
5:35 София в 1 снимачен век

ПОНЕДЕЛНИК, 26 август
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Най-доброто от...
9:45 Божествена комедия
11:00 Добър ден с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 7
13:00 Откакто свят светува
13:30 Бащата на яйцето
14:20 5 минути София
14:30 Пътеки
15:00 Класика в образи
15:30 Часът на зрителите
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Моят цветен живот
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Съвременници 2: “Дълга
репетиция”
18:50 Знаци по пътя
19:20 Натисни F1
19:35 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Туризъм.бг
21:45 Младите иноватори
22:15 На концерт с БНТ 2
22:45 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 Джинс
0:30 Вечната музика
1:00 Съвременници 2: “Дълга
репетиция”
1:30 Откакто свят светува
2:00 Добър ден с БНТ 2

ВТОРНИК, 27 август
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Най-доброто от...
9:45 На концерт с БНТ 2
10:15 №1 Туризмът
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 7
13:00 Музика, музика...
13:30 Бащата на яйцето
14:20 5 минути София
14:30 Пътеки
15:00 Ирко и белите мишки
15:15 Извън играта
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 “Дарители и филантропи
– Румъния”
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Умно село
21:40 Златни ръце
21:50 До Европа и напред
22:20 Домът на вярата /избрано/
22:45 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:00 На концерт с БНТ 2
0:30 №1 Туризмът

23.VIII. - 29.VIII.2019 г.

15:25
15:40
16:00
16:10
16:25
17:30
18:00
18:20
18:50
19:00
19:50

ПЕТЪК, 23 август
Търсачи на реликви 3
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
Семейство Даръл 3
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Константин Философ
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Туберколозата - митове и
реалност
Приключенията на горските мечоци
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
България от край до
край 7
Япония днес
Търсачи на реликви 3
Лека нощ, деца!
БНТ 2

ПЕТЪК, 23 август
6:00 Къщата на думите
6:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 Китайската цивилизация
9:35 Европейски маршрути
9:45 Дом за нашите деца: Време за път
10:45 Натисни F1
11:00 Часът на зрителите
11:30 Джинс
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Емил Табаков – маестрото
19:10 10 000 крачки
19:20 Последното пътуване
20:20 Музика, музика...
20:50 Многоликата Япония:
Земята е само една
21:10 Младите иноватори
21:40 В близък план
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Следите остават
1:00 Натисни F1
1:15 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
2:15 Библиотеката
3:15 Откакто свят светува
3:45 Олтарите на България
БНТ 4
ПЕТЪК, 23 август
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Атлас
Извън играта
Феята на цветята
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
България от край до
край 7
13:00 До Европа и напред
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
15:00 Умно село
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:40 Рецепта за култура
21:40 Джинс
22:10 В близък план
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 Малки истории
1:00 Съвременници 2
1:30 До Европа и напред
2:00 Време за губене
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:30
10:50
11:45
12:00
12:30

20:00
20:30
20:40
21:30
22:30
23:00
23:30
0:35
2:10
3:15
4:25
4:35
5:00
5:30

6:00
6:55
7:05
8:00
8:30
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14:00 Вяра и общество
15:00 Господин Селфридж
16:35 Национални съкровища
на Чехия: Църквата “Свети Ян Непомуцки”
17:00 Срещи на първия ред:
Красимир Узунов с полковник Борис Дрангов
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:50 Войните на Наполеон
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Дуелът на братята: Историята на “Адидас” и
“Пума”
22:40 По света и у нас
22:55 Студио “Х”: Кръгът Блечли
23:45 Болката
1:20 Войните на Наполеон в
Русия
2:10 Господин Селфридж
3:45 Студио “Х”: Кръгът Блечли
4:30 Бразди /най-доброто/
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 25 август
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магьосници
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 Туристически маршрути
9:00 Принцът-престонаследник
10:35 Предисторията: Богове и
поклонници
11:05 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Горяни
14:00 Библиотеката
15:00 Последният ерген /80
години от рождението
на Тодор Колев/

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

6:10
7:00
8:30
8:45
9:50
10:40
11:40
12:00
12:30
13:30
13:55
14:55
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18:50
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
21:35
22:30
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
3:40
4:10
4:40
5:25

20:30
20:45
21:35
22:30
23:00
23:30
0:15
1:15

Спортни новини
Семейство Даръл 3
Геният Пикасо
Какво ще се случи
По света и у нас
Законът на Дойл 2
История.bg
Туризъм.бг /най-доброто/
2:15 Геният Пикасо
3:15 Какво ще се случи
3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл 2
5:25 България от край до
край 8
СРЯДА, 28 август
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Семейство Даръл 3
10:35 Капри
11:30 Япония днес
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ
13:20 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Здравей, бабо
15:25 Приключенията на горските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 България от край до
край 8
18:50 Япония днес
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Семейство Даръл 3
21:35 Геният Пикасо
22:30 Какво ще се случи

По света и у нас
Законът на Дойл 2
История.bg
Библиотеката
Геният Пикасо
Какво ще се случи
Туристически маршрути
Изкуството на 21 век
Законът на Дойл 2
България от край до
край 8
ЧЕТВЪРТЪК, 29 август
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Семейство Даръл 3
10:35 Капри
11:30 Япония днес
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Нощем с белите коне
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Горе на черешата /80 г.
от рождението на Мариана Евстатиева-Биолчева/
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:15 Антарктика
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Семейство Даръл 3
21:35 Геният Пикасо
22:30 Какво ще се случи
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 История.bg
1:15 Отблизо с Мира
2:10 Геният Пикасо
3:15 Какво ще се случи

СРЯДА, 28 август
Къщата на думите
Рецепта за култура
Бързо, лесно, вкусно
Мост към Кристо
По света и у нас
Нашето Кимчи семейство
9:55 Дом за нашите деца: Неизчезващите
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Репетиция
13:30 На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Нашето Кимчи семейство
20:30 Арт стрийм
21:00 Европейски маршрути
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Здрач. Затъмнение
1:30 Знание.БГ
2:00 60 минути за култура
3:00 На опера с БНТ 2: „Кармен“ балет от Бизе-Шчедрин
3:30 Здрач. Затъмнение
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 29 август
6:00 Къщата на думите
6:30 Домът на вярата
7:00 Репетиция
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 Нашето Кимчи семейство
9:55 Дом за нашите деца: Неизчезващите
11:10 Знание.БГ
11:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
13:30 №1 Туризмът: Пътуване
за здраве
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Нашето Кимчи семейство
20:25 На концерт с БНТ 2
20:55 Шифт
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Скарани сестри
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Скарани сестри
4:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
4:35 Пазители на традициите
5:05 Време за губене
5:35 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 28 август
Време за губене
Пътувай с БНТ 2: Етно
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ /избрано/
Най-доброто от...
Иде нашенската музика
Отблизо с Мира
По света и у нас
България от край до
край 7
13:00 Пазители на традициите
13:30 Начало на българската
туристика
14:05 Малки истории
15:05 Рецепта за култура
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Европейски маршрути
18:30 Европа без граници:
“Дарители и филантропи
– България”
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 Олтарите на България
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Музика, музика...
21:15 Арт стрийм /избрано/
21:45 Новото познание
22:15 Пътеки
22:45 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:30 Иде нашенската музика
1:30 Европа без граници

ЧЕТВЪРТЪК, 29 август
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Атлас /избрано/
9:45 Музика, музика...
10:15 Арт стрийм /избрано/
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската
музика /избрано/
13:35 Домът на вярата
14:05 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
15:00 Младите иноватори
15:30 В близък план
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:15 София в 1 снимачен век
18:35 Часът на зрителите
19:05 Натисни F1
19:20 Бързо, лесно, вкусно
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 №1 Туризмът
21:15 Бразди /най-доброто/
21:45 Репетиция /избрано/
22:15 Пътеки
22:45 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:00 Музика, музика...
0:30 Арт стрийм /избрано/
1:00 Извън играта
1:45 Бразди /най-доброто/

6:10
6:35
7:25
7:55
8:30
8:45

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

23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
3:40
4:10
4:40
5:25
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Петък, 23 август
06.00 „Трансформърс” еп.13
06.30 „Ловци на храна“
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.5
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.28
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.17
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.77
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.72
21.30 „Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.13
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.17
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.6
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
bTV синема
Петък, 23 август
06.00 “Революция Z” /п./ с.4
еп.12, 13
08.00 “Бриджит Джоунс: На
ръба на разума”
10.30 “Ривърдейл” еп.1, 2
12.45 “Талисманът”
15.00 “Опасни дъщери”
16.45 “Боуфингър”
19.00 “Твърде лично” - екшън,
трилър (Франция, 2008),
режисьор Пиер Морел,
в ролите: Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Джон Грийс,
Фамке Янсен, Зандър
Бъркли, Кейти Касиди,
Лилънд Орсър, Дейвид
Уоршофски и др.
21.00 “Огненият пръстен”
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2013), режисьор Гийермо
дел Торо, в ролите: Идрис Елба, Чарли Хънам,
Ринко Кикучи, Диего
Клатънхоф, Чарли Дей,
Клифтън Колинс мл., Рон
Пърлман и др.
23.30 “Пълен мрак” - хорър,
фантастика (САЩ, 2000),
режисьор Дейвид Туи, в
ролите: Вин Дизел, Рада
Мичъл, Коул Хаузър,
Кийт Дейвид и др. [14+]
01.45 “Сладурани” - драма (тв
филм, Канада, 2015), режисьор Моника Мичъл, в
ролите: Алисън Стоунър,
Тиера Сковли, Сара
Дъгдейл, Джайлс Пантън,
Стив Бейсик и др. [14+]
03.30 “Чистката: Анархия”
- фентъзи, хорър, психотрилър (САЩ, 2014), режисьор Джеймс ДеМонако,
в ролите: Франк Грило,
Кармен Иджого, Зак
Гилфорд, Кийли Санчес,
Зоуи Соул
бтв комеди
Петък, 23 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.10, 11
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Играчи” – сериал, еп. 7 и
8 /п/
10.00 “Определено, може би”
- романтичен, комедия
(Великобритания, Франция, Германия, САЩ,
2008), режисьор Адам
Брукс, в ролите: Райън
Рейнолдс, Рейчъл Вайс,
Абигейл Бреслин, Елизабет Банкс, Айла Фишър,
Кевин Клайн, Адам Брукс
и др.
12.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
13.00 “Хотел Елеон” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.21, 22
18.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.6 еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.6 еп.9
20.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.31
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.44
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.13,
14
23.00 “Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.14, 15

Най-гледаните
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Събота, 24 август
06.00 „Малкото Пони” еп.5, 6
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2 еп.11, 12
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 “Корабът на мечтите:
Уругвай”
15.00 “Ела, изпей!”
17.00 „Вечеря за идиоти”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите /п./
20.00 „Бързи и яростни 5: Удар
в Рио” - екшън, трилър
(САЩ, 2011), режисьор
Джъстин Лин, в ролите:
Вин Дизел, Пол Уокър,
Джордана Брустър, Тайрийз Гибсън, Лудакрис,
Мат Шълц, Сунг Канг, Гал
Гадот, Тего Калдерон,
Дон Омар, Дуейн Джонсън, Жоаким де Алмейда,
Елса Патаки
22.30 „Такси в Ню Йорк“ - екшън, комедия (САЩ,
Франция, 2004), режисьор Тим Стори, в ролите: Куин Латифа, Джими
Фалън, Жизел Бюндхен,
Дженифър Еспозито
00.30 “Съдията” - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Робърт Дауни мл., Робърт
Дювал, Вера Фармига,
Били Боб Торнтън, Винсънт Д`Онофрио, Дакс
Шепърд
03.10 „Вечеря за идиоти” /п./ комедия (САЩ, 2010)
05.10 „Cool...T“ /п./

Неделя, 25 август
06.00 „Малкото Пони” еп.7, 8
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2 еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.3 еп.4
13.00 “Корабът на мечтите: Лос
Анджелис”
14.50 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
15.20 “Ледена епоха: Големият
сблъсък”
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите /п./
20.00 „Мисията невъзможна 3”
22.30 „В търсене на справедливост“ - драма, трилър,
екшън (САЩ, 2011), режисьор Роджър Доналдсън,
в ролите: Никълъс Кейдж, Дженюъри Джоунс,
Гай Пиърс, Харолд
Перино, Дженифър Карпентър, Зандър Бъркли,
Джейсън Дейвис, Брет
Джентил, Рей Хернандес
00.30 „Убиецът Кали“ - криминален, драма (САЩ,
2017), режисьор Джон
Матюс, в ролите: Ричард
Кабрал, Райън Дорси, Корина Калдерон, Клейтън
Карденас, Челси Дебо
[16+]
02.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „НепознатиТЕ” /п./

Понеделник, 26 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.14
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм, с.2 (2017)
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.79
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.29
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.18
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.78
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.73
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.49
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, еп.18
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.7
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.10
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Домашен арест” - сериал

Вторник, 27 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.15
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм, с.2 (2017)
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, еп.80
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6 еп.30
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, еп.12
17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сериал, еп.19
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.79
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.74
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.50
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.1
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.8
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.11
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Домашен арест” - сериал

Събота, 24 август
06.00 “Фалшиво обвинение”
07.45 “Живи машини”
10.15 “Революция Х”
12.30 “Маската на властта”
14.30 “Истина ли е...”
16.30 “Огненият пръстен”
19.00 “Фантастичната четворка” - фантастика, екшън
(САЩ, 2015), режисьор
Джош Транк, в ролите:
Майлс Телър, Кейт Мара,
Майкъл Джордан, Тоби
Кебъл, Джейми Бел, Тим
Блейк Нелсън и др.
21.00 “Седмият син” - фентъзи,
приключенски (Великобритания, САЩ, Канада,
Китай, 2014), режисьор
Сергей Бодров, в ролите:
Джеф Бриджис, Джулиан
Мур, Бен Барнс, Кит Харингтън, Джаймън Хаунсу, Антье Трауе, Алисия
Викандер, Джейсън Скот
Лий и др.
23.00 Cinema X (премиера):
“Чистката 3” - фентъзи,
хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), режисьор
Джеймс ДеМонако, в ролите: Франк Грило, Елизабет Мичъл, Майкълти
Уилямсън, Джоузеф Джулиън Сориа, Едуин Ходж,
Итън Филипс и др. [16+]
01.15 “Хората, на които държиш” - трилър, драма
(САЩ, Канада, 2012),
режисьор Робърт Редфорд, в ролите: Робърт
Редфорд, Брит Марлинг,
Стенли Тучи, Ник Нолти,
Сюзан Сарандън, Шая
ЛаБаф, Джули Кристи,
Терънс Хауърд, Ана Кендрик, Брендън Глийсън,
Сам Елиът и др.
03.45 “Приятели с деца” романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2011)

Неделя, 25 август
06.00 “Опасни дъщери”
07.45 “Мисия Лондон”
10.15 “Шрек Трети” - анимация,
комедия, приключенски
(САЩ, 2007), режисьори
Крис Милър и Раман Хуи
12.15 Телепазар
12.30 “Боуфингър”
14.30 “Далечe от безумната
тълпа”
17.00 “Седмият син”
19.00 “Талисманът”
21.00 “Теорията на всичко”
- биографичен, драма,
романтичен (Великобритания, Япония, САЩ
2014), режисьор Джеймс
Марш, в ролите: Еди
Редмейн, Фелисити Джоунс, Лесли Манвил, Хари
Лойд, Дейвид Тюлис,
Емили Уотсън, Георги
Николов, Том Прайър,
Алис Ор-Юинг и др.
23.45 “Хрониките на Ридик” екшън, фантастика (САЩ,
2004), режисьор Дейвид
Туи, в ролите: Вин Дизел, Танди Нютън, Колм
Фиор, Джуди Денч, Карл
Ърбън, Алекса Давалос,
Кийт Дейвид и др. [14+]
02.15 “Чистката 3” - фентъзи,
хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), режисьор
Джеймс ДеМонако, в ролите: Франк Грило, Елизабет Мичъл, Майкълти
Уилямсън, Джоузеф Джулиън Сориа, Едуин Ходж,
Итън Филипс и др. [16+]
04.30 “Колектор” - трилър
(Русия, 2016), режисьор
Алексей Красовский, в
ролите: Константин Хабенский, Евгений Стичкин, Ксения Буравская,
Полина Агуреева, Кирил
Плетньов, Валентина
Лукашчук

Понеделник, 26 август
06.00 “Ривърдейл” еп.1, 2
08.00 “Огненият пръстен”
10.45 “Ривърдейл” еп.3, 4
12.45 Телепазар
13.15 “Фалшиво обвинение”
15.00 “Талисманът”
17.00 “Нощ във Вегас” - драма,
комедия (тв филм, САЩ,
2011), режисьори Тим
Матисън и Скот Уинант,
в ролите: Дженифър
Финиган, Бен Лосън, Еди
Гатеги, Джули Уайт и др.
19.00 “Маската на властта”
- драма, трилър (САЩ,
2011), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Райън
Гослинг, Джордж Клуни,
Филип Сиймор Хофман,
Пол Джиамати, Евън Рейчъл Ууд, Мариса Томей,
Джефри Райт, Макс Мингела, Дженифър Ийли и
др.
21.00 Премиера: “Warcraft:
Началото” - фентъзи,
екшън, приключенски
(Китай, Канада, САЩ,
2016), режисьор Дънкан
Джоунс, в ролите: Травис
Фимел, Пола Патън, Бен
Фостър, Тоби Кебъл,
Доминик Купър, Кланси
Браун, Даниел Ву, Рут
Нега и др.
23.30 “Революция Х” - музикален, комедия, екшън,
криминален (България,
2018), режисьор Димитър Гочев, в ролите: Гери-Никол, Иван Иванoв,
Мона Гочева, Диана Костова, Иван Тишев, Даниел Ангелов, Александър
Сано, Георги Кадурин,
Диляна Попова и др.
01.30 “Ривърдейл” еп.3, 4
03.30 “Пълен мрак” - хорър,
фантастика (САЩ, 2000),
режисьор Дейвид Туи

Вторник, 27 август
06.00 “Ривърдейл” еп.3, 4
08.00 “Колектор”
09.45 “Ривърдейл” еп.5, 6
11.45 Телепазар
12.00 “Тайният живот на вторите съпруги”
14.00 “Перфектната приятелка”
15.45 “Безкрайният годеж” романтичен, комедия
(САЩ, Япония 2012), режисьор Никълъс Столър,
в ролите: Джейсън Сигъл, Емили Блънт, Крис
Прат, Алисън Бри, Джаки
Уивър, Дакота Джонсън
и др.
18.15 Телепазар
18.30 “Огненият пръстен”
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2013), режисьор Гийермо
дел Торо, в ролите: Идрис Елба, Чарли Хънам,
Ринко Кикучи, Диего
Клатънхоф, Чарли Дей,
Клифтън Колинс мл., Рон
Пърлман и др.
21.00 Премиера: “Кой уби
сестра Мери” - криминален, мистъри (тв филм,
Канада, 2017), режисьор
Филип Ганьон, в ролите:
Сюзи Абромайт, Аманда
Бругъл, Алисън Хосак,
Дебора Гроувър и др.
23.00 “Да бъдеш Флин” - драма
(САЩ, 2012), режисьор
Пол Уайц, в ролите: Пол
Дейно, Робърт Де Ниро,
Джулиан Мур, Оливия
Търлби, Лили Тейлър, Уес
Стъди и др. [14+]
01.15 “Ривърдейл” еп.5, 6
03.15 “Хрониките на Ридик” екшън, фантастика (САЩ,
2004), режисьор Дейвид
Туи, в ролите: Вин Дизел,
Танди Нютън, Колм Фиор, Джуди Денч

00.00 “Определено, може би”
/п./ - романтичен, комедия (Великобритания,
Франция, Германия,
САЩ, 2008)
02.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал
Събота, 24 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.12, 13
07.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
09.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.4 еп.9,
10
10.00 “Ченге и половина: Новобранец”
12.00 “Събудих се в Мексико”
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.12
15.00 “Хотел Елеон” - сериал
17.00 “Дивата Нина” - сериал
19.30 “На гости на третата планета” - сериал
20.30 “История на Пепеляшка”
- романтичен, комедия,
семеен (САЩ, Канада,
2004), режисьор Марк
Росман, в ролите: Хилари
Дъф, Чад Майкъл Мъри,
Дженифър Кулидж, Дан
Бърд, Реджина Кинг и др.
22.30 “Червеното джудже” сериал, с.10 еп.6, с.11 еп.1
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.30 “Хотел Елеон” - сериал
02.00 “Приятели” - сериал
03.00 “Червеното джудже” сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Неделя, 25 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.14, 15
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.4 еп.11,
12
10.00 “История на Пепеляшка”
12.00 “Определено, може би”
- романтичен, комедия
(Великобритания, Франция, Германия, САЩ,
2008), режисьор Адам
Брукс, в ролите: Райън
Рейнолдс, Рейчъл Вайс,
Абигейл Бреслин, Елизабет Банкс, Айла Фишър,
Кевин Клайн, Адам Брукс
и др.
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.13
15.00 “Хотел Елеон” - сериал
17.00 “Дивата Нина” - сериал
19.30 “На гости на третата планета” - сериал
20.30 “Ченге и половина:
Новобранец” - комедия,
екшън, приключенски
(тв филм, Канада, 2017),
режисьор Джонатан
Розенбаум, в ролите: Лу
Даймънд Филипс, Лулу
Уилсън, Джанет Кидър,
Майкъл Коулман и др.
22.30 “Червеното джудже” сериал, с.11 еп.2, 3
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.30 “Хотел Елеон” - сериал
02.00 “Приятели” - сериал
03.00 “Червеното джудже” сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

Понеделник, 26 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.16, 17
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.5, 6
10.00 “Ледена епоха: Големият
сблъсък” - анимация,
приключенски, комедия
(САЩ, 2016), режисьори
Майк Търмайер и Гейлън
Чу
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сериал, с.2 еп.5, 6
18.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.6 еп.4, 5
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.6 еп.10
20.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.32
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.45
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.15,
16
23.00 “Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.16, 17
00.00 “История на Пепеляшка”
02.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

Вторник, 27 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.18, 19
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Домашен арест” - сериал, еп.21, 22
10.00 “Феноменалният Бърт
Уондърстоун” - фентъзи,
комедия, приключенски
(САЩ, 2013), режисьор
Дон Скардино, в ролите:
Стив Карел, Люк Ванек,
Стив Бушеми, Оливия
Уайлд, Джим Кери,
Джеймс Гандолфини,
Алън Аркин, Дейвид
Копърфийлд и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Играчи” - сериал, еп.9,
10
18.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.6 еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.6 еп.11
20.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.33
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.46
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.17,
18
23.00 “Хотел Елеон” еп.18, 19
00.00 “Феноменалният Бърт
Уондърстоун” - фентъзи,
комедия, приключенски
(САЩ, 2013)
02.00 “Стъпка по стъпка” - сериал

21.VIII. - 27.VIII.2019 г.

Сряда, 28 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.16
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм, с.2 (2017)
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.1
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.31
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сериал, еп.20
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.80
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.75
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.51
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.2
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.9
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.12
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Домашен арест” - сериал

Четвъртък, 29 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.17
06.30 „Ловци на храна“ - предаване за кулинарен
туризъм, с.2 (2017)
07.00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.2
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.32
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.21
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.81
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.76
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.52
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.3
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.10
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.13
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Домашен арест” - сериал

Сряда, 28 август
“Ривърдейл” еп.5, 6
“Приятели с деца”
“Ривърдейл” еп.7, 8
“Нощ във Вегас”
“Warcraft: Началото”
“Перфектната приятелка” - трилър (тв филм,
Канада, 2015), режисьор
Къртис Крофърд, в ролите: Адриен Франц, Джон
Кор, Ашли Легат, Скот
Бейли и др.
19.00 “Революция Х” - музикален, комедия, екшън,
криминален (България,
2018), режисьор Димитър Гочев, в ролите: Гери-Никол, Иван Иванoв,
Мона Гочева, Диана Костова, Иван Тишев, Даниел Ангелов, Александър
Сано, Георги Кадурин,
Диляна Попова и др.
21.00 “Мъже на честта” - военен, драма, биографичен
(САЩ, 2000), режисьор
Джордж Тилман мл.,
в ролите: Куба Гудинг
мл., Робърт Де Ниро,
Шарлийз Терон, Онжаню
Елис, Майкъл Рапапорт,
Хал Холбрук, Пауърс Бут
и др.
23.30 “Ефектът на спусъка”
- драма, трилър (САЩ,
1996), режисьор Дейвид
Кеп, в ролите: Кайл
Маклоклън, Елизабет
Шу, Дърмът Мълроуни,
Ричард Т. Джоунс, Бил
Смитрович, Майкъл Рукър и др.
01.30 “Ривърдейл” еп.7, 8
03.30 “Да бъдеш Флин” - драма
(САЩ, 2012), режисьор
Пол Уайц, в ролите: Пол
Дейно, Робърт Де Ниро,
Джулиан Мур, Оливия
Търлби, Лили Тейлър, Уес
Стъди и др. [14+]

Четвъртък, 29 август
06.00 “Ривърдейл” еп.7, 8
08.00 “Перфектната приятелка”
10.00 “Ривърдейл” еп.9, 10
12.00 Телепазар
12.15 “Хората, на които държиш”
14.45 “Тайният живот на вторите съпруги” - романтичен, драма (тв филм,
Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джордж Менделюк, в ролите: Андреа
Рот, Брайън Макнамара,
Дан Пейн, Лора Солтис,
Джил Морисън и др.
16.45 “Кой уби сестра Мери”
19.00 “Шрек завинаги” - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2010),
режисьор Майк Мичъл
21.00 “Как да разкараш гаджето за 10 дни” - романтичен, комедия (САЩ, Германия, 2003), режисьор
Доналд Петри, в ролите:
Кейт Хъдсън, Матю
Макконъхи, Майкъл Мичъл, Шалом Харлоу, Адам
Голдбърг и др.
23.15 “Безкрайният годеж” романтичен, комедия
(САЩ, Япония 2012), режисьор Никълъс Столър,
в ролите: Джейсън Сигъл, Емили Блънт, Крис
Прат, Алисън Бри, Джаки
Уивър, Дакота Джонсън
и др.
01.45 “Ривърдейл” еп.9, 10
03.45 “Сладурани” - драма (тв
филм, Канада, 2015), режисьор Моника Мичъл, в
ролите: Алисън Стоунър,
Тиера Сковли, Сара
Дъгдейл, Джайлс Пантън,
Стив Бейсик и др. [14+]

Сряда, 28 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.20, 21
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Играчи” - сериал, еп.9,
10
10.00 “Новаци” - комедия,
романтичен (САЩ, 2010),
режисьор Майк Милс, в
ролите: Кристофър Плъмър, Юън Макгрегър,
Мелани Лоран, Горан
Вишнич и др.
12.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
13.00 “Хотел Елеон” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.23, 24
18.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.6 еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.6 еп.12
20.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.34
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.47
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.19,
20
23.00 “Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.20, 21
00.00 “Новаци” - комедия,
романтичен (САЩ, 2010)
02.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал

Четвъртък, 29 август
06.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.22, 23
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.3, 4
10.00 “Шаферки” - комедия,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор Пол Фийг, в
ролите: Кристен Уиг,
Мая Рудолф, Роуз Бърн,
Ребъл Уилсън, Мелиса
Маккарти, Бен Фалкон,
Крис О`Дауд и др.
12.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
13.00 “Хотел Елеон” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Играчи” - сериал, еп.11,
12
18.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.6 еп.10, 11
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.6 еп.13
20.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.35
21.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.48
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.10 еп.21,
22
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
- сериал, с.3 еп.1, 2
00.00 “Шаферки” - комедия,
романтичен (САЩ, 2011)
02.00 “Стъпка по стъпка” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал

06.00
08.00
10.30
12.45
14.30
17.00
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Петък, 23 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Добрич
1 част
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано)
10.15 “Холивудски знаменитости”: Кийфър Съдърланд
10.40 “Безценната перла” - сериал, 81 епизод
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Добрич
1 част
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Добрич
1 част
15.15 “Маша и Мечока”
15.25 “Безценната перла” - сериал, 82 епизод
16.15 “Парад” (2011 г.), Сърбия/
Хърватия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Кевин Клайн
18.20 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (избрано)
19.20 “Местно време” - Добрич
1 част
19.30 Новини20.00
“Танцуващият със сенки”
(2012 г.), Великобритания/Ирландия
21.40 “Апостол Карамитев”
22.50 “Местно време” - Добрич
1 част
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
02.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
03.30 Документален филм

Събота, 24 август
07.30 “Холивудски знаменитости”: Кевин Клайн
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
09.35 “Шевица”
10.50 “Цветът на страданието”
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
13.50 “Живата вечност”
14.30 “Професия Турист”: Куба
/4 част/
15.15 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
17.00 “Местно време” (обзор)
18.00 “Холивудски знаменитости”: Леонардо Дикаприо
18.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (избрано)
19.30 Новини
20.00 “Анна от 6 до 18” (1994 г.),
Русия
21.35 Новини
22.00 “Парижки лудории” (2014
г.), Франция
23.35 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
00.40 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
01.40 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
02.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.40 Документален филм
04.10 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
05.10 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
06.10 Музикален антракт

Неделя, 25 август
07.30 “Холивудски знаменитости”: Леонардо Дикаприо
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Снежната кралица”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица”
11.00 “Професия Турист”: Куба
/4 част/
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” (обзор)
14.05 “Българското име на
дълголетието”
14.45 ТВ пазар
15.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова
16.25 “Анна от 6 до 18” (1994 г.),
Русия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Линдзи Лоун
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (избрано)
19.30 Новини
20.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
(избрано)
21.00 “Последната любов на
г-н Морган” (2013г.), САЩ
23.00 Новини
23.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
00.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
01.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.30 “Червен картон” с водещ
Кирил Веселински
04.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
05.30 “Лява политика” с Александър Симов
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев

ПЕТЪК, 23 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Фениксът на любовта”
– с уч. на Саскиа Вестер,
Гюнтер Барон, Йени Бах,
Флориан Вюнше и др.
11.30 „Кулинарно лято с „На
кафе” - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни“ – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс“ – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани”
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм

СЪБОТА, 24 август
07.00 „Черна любов”
08.00 „Събуди се” – предаване
10.00 „Инга Линдстрьом: Обратно към живота” – с уч.
на Рудигер Йосвиг, Пиер
Кивит, Хано Фридрих
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Легенда за езерото” – с
уч. на Емили Уотсън, Дейвид Мориси, Крейг Хол,
Браян Кокс и др.
15.00 „Булка на прицел“ – с уч.
на Кариса Лий Стейпълс,
Стийв Барън, Синди Бъзби, Лия Франкланд и др.
17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Пепеляшка” – с уч. на
Кейт Бланшет, Лили
Джеймс, Ричард Мадън,
Хелена Бонъм Картър,
Стелън Скарсгард, Холидей Грейнджър, Софи
МакШийра и др.
22.10 „Сага за викингите” (премиера) – с уч. на Том Хопър, Райън Куантен, Кен
Дукен, Чарли Мърфи, Ед
Скрейн, Анатол Таубман,
Йохан Хег и др.
00.10 „Полтъргайст “ – с уч.
на Сам Рокуел, Розмари
Деуит, Джаред Харис,
Никълъс Браун и др.
02.10 „Булка на прицел“ – с уч.
на Кариса Лий Стейпълс,
Стийв Барън, Синди Бъзби, Лия Франкланд
04.30 „Инга Линдстрьом: Обратно към живота” – с уч.
на Рудигер Йосвиг, Пиер
Кивит, Хано Фридрих

НЕДЕЛЯ, 25 август
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
10.00 „Инга Линдстрьом: Зората на нашето бъдеще” – с
уч. на Хайко Дойчман,
Клара Дойчман, Тина
Руланд, Фредерик Гьоц
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Безнадежден романтик”
– с уч. на Криста Ален,
Каси Томсън, Френч Стюарт, Брандън Джоунс
14.10 „Извън обхват” – с уч.
на Миша Бартън, Шон
Ферис, Би Джей Мичъл,
Кристъл Харис и др.
16.00 „Като две капки вода”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Снайперистът” – с уч. на
Марк Уолбърг, Майкъл
Пеня, Дани Глоувър, Кейт
Мара, Елиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уокър,
Джъстин Луис
22.30 „Войната на боговете” – с
уч. на Мики Рурк, Джон
Хърт, Хенри Кавил, Люк
Евънс, Стивън Дорф и др.
00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.20 „Извън обхват” – с уч.
на Миша Бартън, Шон
Ферис, Би Джей Мичъл,
Кристъл Харис и др. /п/
03.20 „Инга Линдстрьом: Зората на нашето бъдеще” – с
уч. на Хайко Дойчман,
Клара Дойчман, Тина
Руланд, Фредерик Гьоц и
др. /п/
05.00 „Комисар Рекс“ – сериен
филм, сезон 13 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 14

ПОНЕДЕЛНИК, 26 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 14
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

ВТОРНИК, 27 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 14
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 13 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

СЪБОТА, 24 август
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Социална мрежа” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 Топ Шоп
11:00 „Спорт в обектива”
11:45 „Букмейкър”
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/

НЕДЕЛЯ, 25 август
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” – избрано
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” –
избрано
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов- /п/
11:45 „Букмейкър”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -избрано
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 „Имало едно време.... Да
те повика силата”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Имало едно време.... Да
те повика силата” – док.
филм на Канал 3
01:00 НОВИНИ /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 26 август
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю”
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – избрано
14:00 НОВИНИ
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

ВТОРНИК, 27 август
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 23 август
„Социална мрежа”
„Парчета от реалността”
”Другото лице”
„Интервю”
„Всичко коз” – избрано
„Парчета от реалността”
„Офанзива с Любо Огнянов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – избрано
14:00 НОВИНИ
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
07:00
08:15
08:30
09:00
10:00
10:45
11:00
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Понеделник, 26 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Добрич
/ІІ част/
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано)
10.15 “Холивудски знаменитости”: Линдзи Лоун
10.40 “Безценната перла”- сериал, 82 епизод
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Добрич
/ІІ част/
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Добрич
/ІІ част/
15.15 “Маша и Мечока”
15.25 “Безценната перла” - сериал, 83 епизод
16.15 “Братята, влюбени в България”
17.00 Местно време (обзор)
18.00 “Холивудски знаменитости”: Мат Деймън
18.20 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (избрано)
19.20 “Местно време” - Добрич
/ІІ част/
19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 “Другото мълчание”
(2011 г.), Франция/Аржентина
22.25 “България в картини” документален филм
22.50 “Местно време” - Добрич
/ІІ част/
23.00 Новини
23.30 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев избрано
01.30 “Гласове”
02.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
03.30 “Червен картон”

Вторник, 27 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Плодовитово, Медово, Марково
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано)
10.15 “Холивудски знаменитости”: Мат Деймън
10.40 “Безценната перла” - сериал, 83 епизод
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плодовитово, Медово, Марково
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Плодовитово, Медово, Марково
15.15 “Маша и Мечока”
15.25 “Безценната перла” - сериал, 84 епизод
16.15 “Другото мълчание”
18.00 “Холивудски знаменитости”: Матю Маконъхи
18.20 “Лява политика” с Александър Симов (избрано)
19.20 “Местно време” - Плодовитово, Медово, Марково
19.30 Новини
20.00 “Пъзел” (2013 г.), Румъния
21.35 “Ленин” - документален
филм, І част
22.50 “Местно време” - Плодовитово, Медово, Марково
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
02.30 “Студио Икономика” с
Нора Стоичкова
03.30 Документален филм
04.00 “Местно време” (обзор)

Сряда, 28 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Бяла,
Русенска област
08.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.15 “Холивудски знаменитости”: Матю Маконъхи
10.40 “Безценната перла” - сериал, 84 епизод
11.30 “Лява политика” с Александър Симов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Бяла,
Русенска област
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Бяла,
Русенска област
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.25 “Безценната перла” - сериал, 85 епизод
16.15 “Пъзел” (2013 г.), Румъния
18.00 “Холивудски знаменитости”: Натали Портман
18.20 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (избрано)
19.20 “Местно време” - Бяла,
Русенска област
19.30 Новини
20.00 “Тихата планина” (2014 г.),
Италия/Германия
21.35 “Ленин” - документален
филм, ІІ част
22.50 “Местно време” - Бяла,
Русенска област
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
02.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
03.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
04.30 Документален филм
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Четвъртък, 29 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Благоевград
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано)
10.00 TВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Натали Портман
10.40 “Безценната перла” - сериал, 85 епизод
11.30 “За историята - свободно”
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Благоевград
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Благоевград
15.15 “Маша и Мечока”
15.25 “Безценната перла” - сериал, 86 епизод
16.15 “Тихата планина” (2014 г.),
Италия/Германия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Никълъс Кейдж
18.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(избрано)
19.20 “Местно време” - Благоевград
19.30 Новини
20.00 “Мьобиус” (2013 г.), Франция/Белгия
21.50 “Светият адмирал” - документален филм
22.50 “Местно време” - Благоевград
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
02.30 “За историята
03.30 “Лява политика” с Александър Симов
04.30 Документален филм
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

СРЯДА, 28 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 14
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

ЧЕТВЪРТЪК, 29 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 15
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14 /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!”

СРЯДА, 28 август
„Социална мрежа”
„Парчета от реалността”
”Другото лице”
„Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо
Огнянов”-избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 29 август
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина
Анева
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – избрано
14:00 НОВИНИ
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

07:00
08:15
08:30
09:00
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петък, 23 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
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
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” - публици-

Евроком
Петък, 23 август
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 24 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Лъжливи рими - сериал -

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

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Комедия «Помню — не помню!» (12+)

34

Най-гледаните
стично предаване повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 24 август
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
17.45 “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 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
3 еп.
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
05:30 Лъжливи рими - сериал 3 еп.
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев

01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” - публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение

09:05
09:45
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
14:05
19:05
21:00

05.15 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно
студио”повторение

21.VIII. - 27.VIII.2019 г.

03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно
студио”повторение

неделя, 25 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 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 Фолклорен концерт

понеделник, 26 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум

вторник, 27 август
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение

сряда, 28 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – пов-

Неделя, 25 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 Лъжливи рими - сериал 4 еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 26 август
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 България на живо - с Иво
Божков
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 27 август
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:30 България на живо - с Иво
Божков
05:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
06:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:59 Делници - с Николай
Колев

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

01:55 Андрей Мерзликин, Алена
Чехова, Артур Ваха в фильме
«Прощаться не будем» (16+)
03:50 «Про любовь» (16+)
04:40 «Наедине со всеми» (16+)
05:40 «Научи меня жить». Многосерийный фильм (16+)
06:00
06:10
07:35

тв програми

Български

Събота, 24 август
Новости
«Научи меня жить» (16+)
Александр Абдулов в фильме
«Официант с золотым подносом» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
«Вия Артмане. Королева в
изгнании» (12+)
«Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
Новости (с субтитрами)
Вячеслав Тихонов, Светлана
Дружинина в фильме «Дело
было в Пенькове» (12+)
«Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (12+)
Творческий вечер Любови
Успенской (16+)
«Время»

21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Андрей Бурковский, Катерина Шпица в комедии «Ставка
на любовь» (12+)
00:30 Паулина Андреева, Сергей
Безруков, Ирина Розанова,
Фёдор Бондарчук, Ксения
Раппопорт, Иван Ургант в
комедии «Мифы» (16+)
02:05 Фильм «Поединок» (16+)
03:45 «Про любовь» (16+)
04:30 «Наедине со всеми» (16+)
Неделя, 25 август
06:00
06:10
06:40
08:05
08:30
09:25

Новости
«Гении и злодеи»
Фильм «Котенок» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)

12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:10 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат» (12+)
15:10 Надежда Румянцева в комедии «Королева бензоколонки» (0+)
16:40 «КВН». Премьер-лига (16+)
18:05 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:55 Андрей Миронов в фильме
«Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
23:40 Премьера. Дун Чан, Елизавета Кононова в комедии «Как я
стал русским» (16+)
01:20 Фильм Сергея Соловьева
«Одноклассники» (16+)
03:00 Маргарита Терехова, Алла
Демидова, Анатолий Солоницын в фильме Андрея
Тарковского «Зеркало» (12+)
04:45 «Про любовь» (16+)

Сряда, 28 август

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:05
00:55
02:20
04:05

Петък, 23 август
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Погоня за прошлым
2 ВЕРНИК 2
Пираты XX века. Х/ф
Уйти, чтобы остаться. Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

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

Събота, 24 август
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время

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

торение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно
студио”повторение
четвъртък, 29 август
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“
Четвъртък, 29 август
10:30 EuroTV Shop
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

11:40
12:10
12:50
14:45
18:05
20:00
21:00

Моя любовь – Россия!
Пятеро на одного
Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Смягчающие обстоятельства. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в 20:00
Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей “Новая волна-2019”
23:30 Не говорите мне о нем. Х/ф
01:10 Зимняя вишня. Х/ф
02:40 Цветы от Лизы. Х/ф
06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:55
12:45
14:45
16:30
20:00
21:00
23:30
02:55

Неделя, 25 август
Смягчающие обстоятельства. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Человек-амфибия. Х/ф
Рыжик. Х/ф
Вести в 20:00
“Новая волна-2019”. Юбилейный
вечер Игоря Крутого
Провинциальная муза. Х/ф
Человек-амфибия. Х/ф
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Научно откритие за болни
стави прави чудеса!

Д-р Стоянов разказва за последните новости
в помощ на ставните заболявания

кАк ДА сПАсИМ
чЕРНИЯ сИ ДРОБ?
мичната лаборатория
на човешкото тяло. Има
отношение към повече
от 400 жизненоважни
функции. Основните са:
обменна, храносмилателна, екскреторна, детоксична и др. Черният
дроб участва в борбата
с инфекциите и в частност с тези от тях, чиято
входна врата са червата.
Той единствен в човешкия организъм има способността да се самореД-р Пламен Стоянов,
генерира.
- а можем ли сами
гастроентеролог и вътрешни
болести, медицински център 1, да подпомогнем негогр. Пирдоп, тел. 0878 632 766 вото възстановяване?
Да, за целта уверено
препоръчвам природЗнаете ли, че черният
дроб не боли? Той „бо- ния продукт „Хепатофеледува“, без да ни сигна- лин“, с който можем да
лизира за това. Проявят подпомогнем
ли се симптомите, значи по естествен
проблемът се е задълбо- начин работата на черчил опасно.
Чернодробните забо- ния дроб.
Екстрактът
лявания се „отключват”
от много и различни при- от бял трън,
чини. Някои от тях са до- вложен в „Хебре познатите ни пороци патофелин“, е
– тютюнопушене и алко- от най-ефекхол, на които сами изби- тивните прираме да се отдадем. Дру- родни проги обаче, като силните ле- дукти за покарства, ни атакуват „тай- д о б р я в а н е
но“. Изкарването на една функцията на
инфекция например вли- черния дроб
яе негативно върху клет- и поддържане дейностките, тъканите и функци- та на клетките му. Артиите на черния дроб, а ле- шокът със съдържащите
карствата, изписани за ле- се в него биоактивни вечението й, допълнително щества подпомага функусложняват положението циите на чернодробните
му. Оттам се завърта ома- клетки, особено при възгьосана въртележка, от действие на различни токоято слизане няма – пи- ксини. Глухарчето съдърят се нови и нови лекар- жа биологично активни
ства, за да се тушират ув- вещества, които подпоредите, нанесени от пре- магат секрецията и тонуса на храносмилателнадишните.
За да разберем какво та система и жлъчката. То
можем да направим са- се прилага с цел подобрями и да опазим черния си ване дейността на черния
дроб, ние се срещнахме с дроб и стомашно-чревния
д-р Пламен Стоянов – гас- тракт, както и за подпотроентеролог с дългого- магане диуретичната дейност на бъбреците и пидишна практика.
- Здравейте, д-р сто- кочните пътища. Повишаянов, каква е ролята на ва защитните функции на
черния дроб в органи- организма. Соевото масзма и защо е важно да ло, което също е част от
състава на „Хепатофего пазим?
- Черният дроб е жиз- лин“, е богато на лецитин
неноважен орган, биохи- и фосфолипиди, които по-

добряват мастния метаболизъм в кръвта, регулират
нивата на серумния холестерол и подпомагат дейността на съдовия ендотел. Лененото масло е богато на дълговерижни полиненаситени мастни киселини – омега-3, омега-6
и омега-9. Неговият прием подкрепя дейността на
сърдечносъдовата система, съдейства за поддържане здравословни нивата на кръвната захар.
- в такъв случай, д-р
стоянов, кога можем да
пием „Хепатофелин“?
Препоръчвам употребата на „Хепатофелин“
при: 1. Токсични увреждания на черния дроб;
2. След прекаран хепа-

тит; 3. Хроничен хепатит
с невирусен произход; 4.
Мастна дегенерация на
черния дроб; 5. В комплексна терапия на чернодробна цироза; 6. За
профилактика на чернодробни увреждания при
продължителен прием на
лекарства, алкохол, хронична интоксикация (в т.ч.
и професионална).
„Хепатофелин“ може да
се приема самостоятелно
или заедно с предписани
от лекуващия лекар медикаменти. Той е произведен във Франция по технология, която позволява бързото и пълно усвояване на полезните активни вещества от организма.
„Хепатофелин“ се приема
2 пъти дневно по 1 капсула след храна в продължение на 3 месеца без прекъсване.

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерб,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Уверено препоръчвам на своите пациенти продукта „артрофикс регенератор“ с многостранно действие, насочено към първоначалното облекчаване на болката, а при
продължителна употреба – и към възстановяване на ставния хрущял
и костната тъкан, което
от своя страна ще доведе до бързо възвръщане на мобилността на
ставите и предишния
начин на живот на употребяващия го. Формулата е патентована със
стандарт, което означава най-високо качество
на съставките с щателни клинични и лабораторни изследвания.
артрофикс регенератор може да се прилага за всички видове
заболявания на ставите и костите и всякакви видове артритни
заболявания, включително и деформация
на костите вследствие
на артрит. Съставките
във формулата работят по синергичен начин и задействат процесите на регенерация
на ставите до 700 пъти
по-бързо в сравнение
с естествената възможност на тялото да възстановява жизненоважни хрущялни и костни
тъкани. По този начин в
рамките на 5-10 до 2530 дни в зависимост от
степента на заболяването, вида на травмата и естеството на проблема можете да очаквате подобрение до 90100 %.
Тайната на изключителния ефект на продукта е във вложения във
формулата Глюкозамин
сулфат, който представлява комплекст от
аминокиселини и захари, които се използват за директна синтеза на глюкозаминогликани. Това са вещества,
които имат структурно
укрепващо действие в
организма. Служат за
производство на синовиална течност, която
спомага за правилното функциониране на
ставите чрез повишаване на мобилността и
намаляване на триенето, както и предпазване от износване. Друга функция на глюко-

замина е хрущялното
производство, което с
възрастта намалява, затова е задължително да
се приема като хранителна добавка след определена възраст – найчесто след 50-годишна
възраст. Добавянето на
глюкозамин във формулата е с цел подобряване на “смазването” на
ставите и намаляване
на болката и отока.
Защо да предпочетете артрофикс регенератор пред алтернатив-

 артрофикс регенератор е клинично и
лабораторно тестван.
Преминат е строг качествен и количествен
контрол. Патентованата формула съдържа
съставки без аналог в
сравнение с който и да
е конкурентен продукт.
Можете да сте сигурни,
че ще изпитате възможно най-добрата ставновъзстановителна формула, създавана някога!
Освен това продуктът е
тестван с пациенти, в чи-

ни продукти?
Действието на артрофикс регенератор е
насочено към решаване
на първопричината за
болката, а не само временното й притъпяване.
С помощта на активирането на естествените
сили на регенерация на
организма и синергично
действие на съставките
вие ще подсилите, подхраните и възстановите
ставния хрущял, костните връзки и тъкани, като
по този начин ще си решите проблемите с костите и ставите.
Основните съставки на продукта са естествени екстракти, сред които екстракт от босвелия и полски хвощ. Бързото проникване на съставките в тъканите позволява спиране на понататъшното разрушаване на ставите и едновременното стартиране на регенерация на
увредените тъкани без
каквито и да било странични ефекти или рискове за здравето.

ито изследвания е установено, че след използването на продукта:
1. Болката намалява
и дори изчезва от пациентите след 8-10 минути още след първото
нанасяне.
2. Отбелязано е възстановяване на хрущялната тъкан от пациентите след един пълен курс
на лечение.
3. Облекчаване на
симптомите при пациентите, страдащи от артрит и артроза.
Забелязал съм, че пациентите ми регистрират подобрение още от
първия ден на прием на
„артрофикс регенератор“. Въпреки това аз
препоръчвам да приемате продукта поне три
месеца, за да се натрупат полезните съставки
дълбоко в ставния хрущял и да получите дълготраен ефект. Наблюденията ми в продължение на година затвърдиха мнението ми, че продуктът е изключително
ефективен.

При поръчка на три ПроДУкта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
„артрофикс регенератор“ можете да поръчате
на телефон: 0877 72 10 40 и на: https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.
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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"сириус - Ä"
ми даде ново ñърöе
Когато се явих на военна комисия,
установиха шум на сърцето - порок
на митралната клапа, и бях освободен
от военна служба. Ожених се, родиха ни се деца, но един ден прекарах
вирусна бронхопневмония и това доведе до по-голяма увреда на сърцето. Диагнозите се добавяха една след
друга. Кардиохирурзите решиха, че
е твърде късно за операция, защото
сърдечният мускул беше атрофирал.
Останах на медикаментозно лечение
и така 15 години съжителствам с хроничното предсърдно мъждене, абсолютна аритмия, изострена сърдечна
недостатъчност и хипертонична болест 3-та степен. Бях вечно уморен и
вързан за леглото. Нямах сили.
Съпругата ми е рехабилитатор и
един ден донесе бурканче на което
пишеше "SIRIUS-D". Първите признаци на оптимизъм за моето здраве се
появиха след 20 дни от приемането
на тази хранителна добавка. Тежеста
в сърдечната област изчезна. Открих
пътя на изцелението. Пулсът и кръвното ми налягане се нормализираха
след няколко месеца. Чувставам се
по-издръжлив и зареден с енергия.
Имаме къща в Балчик. Пролетта нямах сили да изрежа лозите в двора,
а есента обрах гроздето сам. Сега, като ходя навън, хората не могат да повярват, че съм така променен. Чувствам се като в ново тяло.
Освен това три пръста на ръката
ми бяха изгризани от резачка. Връхчетата с част от ноктите липсваха.
Сега нищо не се забелязва. Имах дискова херния на ниво S5,S4 и с кръста
не бях добре.
Есен и пролет винаги имах болки.
Вече нямам такъв проблем. Сега искам да споделя с близките, с познатите и непознати как могат да се спасят. Казвам се В. С. от София. Ще се
радвам, ако помогна на хора в моето положение.

"сириус-Д"
E ХраНитЕлНа
ДоБавка,
ПоДПоМагаща
въЗстаНовяваНЕто При:
 автоимунни
заболявания множествена
склероза, сьогрен,
хашимото.
 коксартроза,
гонартроза, дискова
херния, Бехтерев.
 инсулт, инфаркт,
аритмия, високо
кръвно.
 очни - перде,
глаукома,
разлепване
на ретината,
дегенерация на
макулата.
 Простата, кисти,
миома, черен дроб.
 стомашно-чревни.
 разширени вени и
хемороиди.
За консултация и
поръчки: 0878918498,
0898573092 - георгиев
WWW SIRIUSD-PLUS.COM

КРАЙ НА ШУМА В УШИТЕ И ГЛУХОТАТА!

ОТОЛОГА МАЙКЪЛ БАРЕТ РАЗРАБОТИ БИОАКТИВНА КАПСУЛА, КОЯТО 10 ПЪТИ ПОДОБРЯВА
ОСТРОТАТА НА СЛУХА, АКТИВИРА РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА КОСЪМЧЕВИТЕ РЕЦЕПТОРИ И ВЪЗВРЪЩА
ЧУВАЕМОСТТА НА ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЗВУЦИ, КАКТО ШЕПОТ ТАКА И ВИСОКИ ТОНОВЕ.
На тазгодишен медицински
конгрес в Кеймбридж бяха
засегнати
проблемите
с
недочуването и шумът в
ушите.
От
медицинския
доклад на отолога Майкъл
Барет се разбира, че след
дългогодишни проучвания и
изследвания е патентован
биоактивна
формула
за
възстановяване на слуховата
способност.
Благодарение
на формулата предоставя
възможността
на
пациентите да се премахне
шумът и пищенето в ушите
на 90%, подобрява чуването
на високите тонове на
95%, премахва чувството
на запушен ушен канал и
подобрява
комфорта
на
чуване на 100%.
“Невероятно, но преди
45 години, когато започнах
кариерата си не бих повярвал на
това, че с тази формула ще се
възстановят рецепторите и слуха
на пациентите ми. Благодарение
на опита ми натрупан през
годините ми даде възможност
да вникна в същността на
проблема
с
недочуването,
шума в ушите
и загубата
слух. Също сме доказали, че
съвременните слухови апарати

и усилватели на слуха не са
надеждни, а хората дават
безмислено хиляди левове. Със
замисъл и желание да помогна
на милиони недочуващи се
обърнах към помощта на нанотехнологията, която въздейства
на молекулярно ниво. Няма
значение от колко време имате
понижен слух или шум в ушите
това може да се промени и да
си възвърнате нормалния слух и
комфорт Ви” - уверено споделя
откривателя на формулата.
Проф.
Барет
споделя:
„Показвайки
резултатите
от терапията на водещите
специалисти “уши нос гърло”,
всички те бяха шокирани”.
“Не можехме да повярваме,
че без ползване на слухови
апарати може да се постигне
подобен ефект.” - споделят
отолози от България.
Само
качествен
продукт
съставен от чисти натурални
съставки може да даде бързи и
трайни резултати, стимулирайки
организма
да реши тези
проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната
нанотехнология на молекулярно
ниво помогна да се създаде
уникалният продукт Stenopran
ultra (Стенопран ултра)

Формулата на този продукт е
поместена в капсула съдържаща
14 активни съставки, които бързо
и
ефективно
възстановяват
косъмчевите
рецептори
(виж снимката преди/след ),

подобрява кръвообращението и
оросяването в слуховия орган.
Възстановява
правилното
предаване и усилване на
трептенията от тъпанчевата
мембрана
до
вътрешното
ухо. Това дава възможност да
се отстрани шума в ушите и
да се възстанови слуховата
способност
и
чуваемост.

Значително добре бихте чували
дори човек, който говори шепотно
на няколко метра от Вас.
“Периода на ползване на
препарата зависи от процента
на загуба на слух и причината
поради, която е започнало
намаляване на слухът, но преди
всичко препоръчвам 2 месечна
терапията на ползване, за да
имате пълноценен резултат.”уверено съветва Майкъл Барет.
Понеже
технологията
за
обработка
на
ценните
съставки не е евтина, и за да е
финансово достъпен препарата
за българските граждани, са
избегнати всякакви посредници
и дистрибутори. В момента в
България покупката на препарата
става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител
за България.

“Доверих се на опита на
специалистите и използвах
препарата.
Слуха
ми
се
обостри
и
вече
чувам
внуците си отлично. Сега
се чувствам изключително
комфортно
и
радостен.“
Марин Ф., 78 год., София
“В продължение на 10 години
шума в ушите ми направо ме

подлудяваше, а с препарата
шума изчезна! Радвам се като
малко дете.”
Василка Д, 62 год., Варна
“Въпреки усложненията, които
имах в ушите препарата ми
въздейства положително. Сина
ми го поръча и след 4 седмично
ползване чувам ясно и отчетливо всяка една дума.”
Мария К., 83 год., Пловдив
ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА
ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „СТЕНОПРАН
УЛТРА” И ВЪРНИ ОТНОВО СЛУХА СИ
ОЩЕ В ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ПОЛЗВАНЕ
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО
31 АВГУСТ 2019 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

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

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 14:00
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Гала - музата на Пол Елюар и Салвадор Дали
Девойката,
на която предстои да стане
една от най-известните жени
на века, е родена през 1894 г.
в Казан, където
навремето живеели. Бащата
служи в московско учреждение, майката се увлича от
театър и публикува сборници с нравоучителни разкази за деца.
Своята трета дъщеря те
наричат Елена. В последните класове
на гимназията
тя често страда от простуда и кашля. Родителите я изпращат в швейцарски санаториум за профиПортрет на Гала
лактика на туберкулоза.
та си снаха. Гала свела очи и
В Швейцария тя си измис- направила реверанс. "Момиля ново име - Gala - "празник", чето ще стигне далеч" - отся"тържество" - име, което няма къл опитният мосю Гриндел
никаква връзка с Русия. В са- и се оказал съвършено прав.
наториума, където се събира- Сватбата направили в кръчла най-модната по това време ма с десетки бъчонки младо
в Европа публика, Гала се за- вино, с четене на еротични
познала с младия поет Еужен стихове, напътстващи млаГриндел. "Ти ще бъдеш Пол - доженците, с всичизмислила Гала по време на ки млади знаменитодихателна гимнастика. - Ис- сти на артистичен Патинският французин трябва риж. Скоро се родида бъде именно Пол! А фа- ла дъщеричката Семилията... Нека бъде Елюар!" сил, която трябвало
Новоизпеченият Пол по- да отглеждат родикорно се съгласил - с нея би- телите на Елюар.
ло трудно да се спори.
Въздухът на ПаГала и Пол се влюбили и из- риж по това време
гаряли от желание: тя носела бил наелектризиран
къси, оголващи краката поли и еротизиран до краи ходела без чорапи, той тай- ен предел. Гала проно й давал свои стихове, пъл- повядвала свободнани с еротичните фантазии на та любов и общувала
разгорещен юноша.
само с гении, посредНаскоро започнала война- ствеността не я интета и Пол направо от санатори- ресувала. В дома на
ума отишъл в армията. През Елюар се събирали
1916 г. тя заминала във Фран- най-красивите и тация, за да му стане жена, успя- лантливи мъже на
вайки да излъже родителите онова време. Тя спяла с всичси, че ще следва в Сорбоната. ките си гости. Мъжът й знаел,

"Господи! Тя прилича на
мишка!" - възкликнала мадам
Гриндел, виждайки бъдеща-

но не я осъждал. Снимал я гола и раздавал снимките на познати вместо визитки. Пол я

обичал повече от живота
и заради нея бил готов да
бъде такъв, какъвто тя поиска: талантлив и безумен.
В момент на голямо разочарование от живота си
с Пол, за когото се твърди, че поддържал връзка
с друг мъж, срещнала Дали. Безумния, импозантно
красив, по-млад с десет години от нея и несъмнено
неопровержимо гениален
Салвадор.
През това време светът
научил за Фройд и да бъдеш луд станало модерно. Дали отговарял на
новия повей 100%.
За световна
слава не му
стигал само
малък тласък. Нямало я до него
Гала.
През август 1929 г.
в испанския
курорт Кадакес се събрало цялото европейско
художествено
общество. "Запознайте ни!" изкомандвала тя, когато видяла Дали, и Пол трябвало да
се подчини. Салвадор видял
Гала и се вкаменил: "Тя стое-

вече от Пикасо. И даже повече от парите" - написал Дали
на Федерико Гарсия Лорка.
Тя останала заедно с гениалния художник, омъжва се за
него и напуска Елюар. Заема
се с неговите дела като опитен мениджър.
Гала мобилизирала своите
връзки и намерила известен
меценат - виконт Шарл де Ноел, който се увлякъл по таланта на Дали, купил много негови картини и построил къща
на брега на морето, в която
двойката прекарала първите месеци от съвместния си

империя: тя искала пари за
интервюта с Дали, продавала правата върху името му на
всички, които можели да платят добре. Появили се парфюми, чорапи, вратовръзки
и даже играчки с фрагменти
от неговите картини.
Колкото по-известен ставал той, толкова по-лоша
ставала репутацията му сред
художниците и критиците и
толкова по-силно светът ненавиждал неговата жена. Репортерите с удоволствие пишели за нейните многобройни пластични операции и

живот. Именно там била нарисувана най-известната му
картина "Постоянство на паметта". Той рисувал пустинен

млади любовници. Казвали,
че "нейните момченца струват цяло състояние". "Аз разрешавам на Гала да има толкова любовници, колкото иска”, безгрижно коментирал
Дали и се отнасял с нея като към богиня. Художникът
й подарил старинния замък
Пубол недалеч от Порт Лигата, а след това се хвалел, че
може да го посещава само с
писмена покана от Гала.
На нея с всяка година й
трябвало все повече любов.
Една от последните й жертви - Уилям Ротлейн, 22-годишен актьор и наркоман, когото прибрала направо от улицата, бил копие на младия Дали. Тя била на 68, а той й пращал телеграми от Америка:
"Обичам те, не употребявам
наркотици, не пия, изгубен
съм, побърквам се, моля те,
телеграфирай ми, не ме напускай." Тя обаче била охладняла към него и продължавала да обича и търси само талантливи мъже.
През февруари 1982 г. на
Гала й оперирали жлъчката
и тя умира след няколко месеца.
Старият Дали, с тресящи се от алцхаймер ръце,
извършил последното безумие в своя живот заради
любимата си: сложил тялото й на задната седалка на
колата и я возил като жива
до Барселона. Поръчал разкошна гробница и поискал
да я балсамират и да я погребат в любимата й червена рокля от Диор. Но не отишъл на погребението. След
смъртта на жена си проживял седем години и през това време не нарисувал нито
една картина.

Постоянство на паметта
ше на брега. Познах я по голия гръб. Нейните силни като на млад атлет
гръбни мускули,
тежката линия на
бедрата и тънката - може би твърде тънка талия майсторски завършващ щрих!"
Тя имала некрасиво, почти
мъжко лице, мускулесто тяло и
плоски гърди.
Същия ден ослепелият, загубил разсъдъка
си от срещата с
мечтата си Дали
за пръв път правил любов. "До
срещата с Гала разказвал той покъсно - бях убеден, че съм импотентен.”
"Аз я обичам повече от баща си, повече от майка си, по-

пейзаж, когато камамберът,
оставен за него от Гала, започнал да се топи на слънцето.
От това впечатление се родил
образът на "топящия се" часовник. Една година след изложбата в парижката галерия
"Пиер Коле" картината била
купена от Нюйоркския музей
на модерното изкуство. Това
било първото сериозно признание на таланта на Дали.
Гала нито за секунда не давала на художника да си почине. Изследователите наричат този негов период найплодотворния. Тя внушила на
Салвадор увереност в себе си,
възхищавайки се на абсолютно всичко, което правел.
Музата му първа разбрала,
че истински пари могат да се
спечелят само в Щатите. Съпрузите се установили в Калифорния и Гала започнала
да строи своята финансова

Страницата подготви Соня Вълкова
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Солта – ползи и
вреди за здравето

Солта представлява натриев хлорид. Натрият и хлорът са незаменими елементи за редица важни функции на организма, но високият
прием на сол представлява риск за здравето.
Натрият участва в поддържането на баланса на течностите в организма, пренасянето на
нервните импулси, съкращаването на мускулите.
Хлоридите поддържат алкално-киселинното
равновесие и подпомагат дейността на натрия.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДНЕВЕН ПРИЕМ
Потребностите на организма от натрий не
са високи, между 1,5 -3,75 г сол дневно при
хората на възраст от 10 до 60 г. При децата
и възрастните количествата са още по-малки.
Според Световната здравна организация
горната граница на безопасен дневен прием,
над която вече съществува риск за здравето,
е 5 грама сол (една чаена лъжичка).
ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА
При висок прием на сол бъбреците не успяват да изхвърлят чрез урината голямото количество натрий, вследствие на което нивото му
в кръвта се повишава, той се свързва с вода и
се увеличава кръвният обем. Това води до повишено артериално (кръвно) налягане. Високото кръвно налягане има много сериозни
последици за здравето: сърдечно-съдови проблеми, мозъчен инсулт и сърдечен инфаркт,
аневризма, сърдечна недостатъчност, нарушения във функциите на бъбреците, усложнения
при бъбречни заболявания, образуване на бъбречни камъни.
Солта нарушава горния слой на лигавицата на стомаха и увеличава контакта със случайно попадналите в стомашно-чревния тракт
канцерогени, което повишава риска от рак на
стомаха.
Колкото повече сол се приема, толкова
повече калций се изхвърля с урината. Когато калцият е в недостиг, той може да започне
да се извлича от костите, което води до загуба на костна маса, намаляване на плътността
на костите и увеличаване на тяхната чупливост – заболяване, известно като остеопороза.

Камъните в жлъчката са като бомба със
закъснител. Природата в помощ на черния дроб
Камъните, които се образуват в
жлъчката, може да са твърди и меки
като глина, с размера на песъчинка
или до няколко сантиметра в диаметър. Броят им варира от един до десетки и дори стотици!
До опасни последствия би могла да
доведе дори и песъчинка в жлъчния
мехур, убедили са се специалистите.
По тази причина те често препоръчват оперативно отстраняване на
жлъчката. Народната медицина обаче има своя теория за заболяването.
Наскоро немски медик и изследовател
открива комбинация от екстрактите на
няколко растения (бял трън, глухарче,
артишок и шизандра), която размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им извеждане от
тялото. По думите на лекарите процесът е по-бавен и по тази причина
се препоръчва тримесечен прием за
пълни резултати, но не предизвиква
кризи и предпазва тялото от последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с това се наблюдава очистващо действие върху черния дроб, с
което формулата се препоръчва при
пациенти с омазнен черен дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е регистрирано под името Хепа Клийнър и е достъпно в България
в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист) за Хепа
Клийнър: „Препоръчвам горещо продукта. Аз самият провеждам всяка година три-месечен курс, за да поддържам черния си дроб и да съм сигурен, че няма да страдам от камъни в
жлъчката.“

Действие на Хепа Клийнър: прежението и болката в ставите. С то- мулира производството и

Действа благоприятно върху храносмилателния тракт, поддържайки
нормална микрофлора в червата
Спомага за отделянето на токсичните вещества от организма и пречиства черния дроб и жлъчката на клетъчно ниво.
Регулира стойностите на чернодробните ензими.
Пречиства черния дроб от токсините, бактериални и вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди, лекарства, алкохол.
Предпазва черния дроб от увреждане.
Засилва естествените процеси на
детоксикация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ

Има някои допълнителни положителни ефекта от приемането на Хепа
Клийнър. Пречиствайки организма ни,
той спомага да се справим с проблеми,
понижаващи самочувствието ни и влошаващи качеството ни на живот.
Затлъстяване - Хепа Клийнър освобождава черния дроб от мастните
депа, които му пречат да изхвърля натрупаните токсини. Като част от храносмилателната система добре работещият черен дроб ще способства за поредовното изхвърляне на отпадъците
от червата. Вътрешното отслабване и
освобождаване от мазнините ще проличи и отвън.
Проблеми със ставите - Като прочиства организма, Хепа Клийнър намалява масата на тялото, а оттам и на-

ва се подобрява качеството на живот
и се повишава физическата активност.
Запушване на кръвоносните съдове - Детоксикацията на черния дроб
с Хепа Клийнър осигурява кръв на
сърцето, която е по-наситена с кислород и хранителни вещества. Така се
подобрява нормалната работа на сърцето и кръвоносните съдове. Правилно функциониращата сърдечно-съдова система е гаранция за превенция и
предпазване от инфаркти и инсулти.
Отоци - Освобождаването от излишните течности благодарение на
Хепа Клийнър ликвидира отоците и
подпухналото лице, а заедно с това
повишава общия тонус и протока на
енергия.

Хепа Клийнър
ИМА ПРЕЧИСТВАЩО И
ЗАЗДРАВЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Хепа Клийнър съдържа мощни
природни съставки за детоксикация
и подпомагане дейността на черния
дроб. Хепатопротективният ефект се
дължи на високото съдържание на
мощния антиоксидант силимарин. Редица клинични проучвания са доказали, че силимаринът стимулира естествената регенерация на черния дроб,
подпомагайки синтезата на структурни белтъци в чернодробните клетки
(хепатоцити).
Хепа Клийнър има жлъчегонен
ефект за усилване секрецията на жлъчен сок и подобряване метаболизма на
мазнините. Освен това продуктът сти-

на други типове храносмилателни ензими и действа
много добре на лигавицата на храносмилателния тракт за подобряване
на храносмилането и превенция на възпалителните
процеси по нея. Високият
оксидативен стрес вследствие на прекомерното образуване на свободни радикали се асоциира със
значително отслабване на
имунната система. Тя не успява да неутрализира своевременно дори по-безобидни болестотворни агенти и в резултат е налице често боледуване или
имунен срив.
Антиоксидантните свойства на Хепа Клийнър оказват много мощен
предпазващ ефект, неутрализирайки
голяма част от свободните радикали в
организма. В допълнение Хепа Клийнър стимулира производството на бели кръвни клетки – основните компоненти на имунната система.
Хепа Клийнър има дълготрайно
действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на
употреба. Без лекарско предписание.

Състав

Бял трън - екстракт (200 мг);
Корен от глухарче - екстракт (200 мг);
Артишок - екстракт (200 мг);
Шизандра - екстракт (200 мг).

Препоръчителен прием

2 капсули дневно след хранене с
достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием,
за да получите най-добри резултати.
Но можете да започнете да чувствате
някои от предимствата и подобренията и много по-рано.
При поръчка на три продукта получавате подарък книжка „Лечебните билки на България“.

Цена:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка (Общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка (Общо: 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка (Общо: 105 лв.)
Хепа Клийнър можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.
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При прегряване
и топлинен удар
Прегряването е често срещан проблем в
разгара на летния сезон.
Когато околната температура е твърде висока,
тялото не съумява да се
охлади до
нормални
г р а ници
(36.537.5°).
Първата
реакция е
изпотяване, но
това
невинаги е достатъчно. Фактори като много горещо време и висока влажност, прекарване на повече време
на слънце, твърде тесни дрехи, изморително физическо натоварване, както и някои медицински състояния може да влошат проблема.
Ако не се вземат своевременни мерки, настъпва топлинен удар.
Най-уязвими са хората над 65 г., малките деца и хронично болните.
Топлинният
удар се характеризира с обща слабост, летаргия, замаяност, главоболие, гадене, мускулни болки, прекомерно потене,
сърцебиене, дехидратация. Има ефективни
начини за предотвратяване на по-сериозни-

А

ко през зимата се борим
с риновирусите, то през
лятото ентеровирусите са
най-често тези, които могат да
развалят почивката ни. Те предизвикват възпаления
на горните дихателни
пътища и стомашни
проблеми, обобщени
под името летен грип.
Но ентеровирусите могат да причинят и сериозни
заболявания като: херпангина,
ентеровирусен екзантем, асептичен менингит, енцефалит, паралитична болест, миокардит.

пи не се вдига температура, те
могат да причинят главоболие,
но не и мускулни болки по цялото тяло. Прием на антихистаминов препарат веднага облек-

 Много време в затворени
пространства и обществени места;
 Слаба имунна система поради
хронично заболяване, стрес, без-

Повечето летни
простудни заболявания
протичат със симптоми,
подобни на зимните:
 Запушен нос
 Кашлица
 Главоболие
 Напрежение в синусите или
главата
 Възпалено гърло
 Липса на енергия
 Мускулни болки
 Висока температура
Понякога летните вируси могат да се объркат с алергични
реакции.
Основните разлики между тях
са, че при алергични пристъ-

Превенция:

чава симптомите и пр.

Най-големи рискове за
заразяване има при:
 Липса на добра лична хигиена;

 Мийте
често ръцете си, особено след
контакт
с
болни или
посещение
на обществени места;
 Останете вкъщи, ако усетите симптоми
на настинка;
 Не споделяйте прибори за
храна с други хора;
 Винаги измивайте ръцете

Мътеница

Мътеницата
е полезен домашен лек за намаляване на телесната топлина. Тя може да
е от полза и за
жените, които
страдат от горещи вълни. Наличието на някои
витамини и минерали я правят подходяща напитка при усилено потене и загуба на
голямо количество соли
и минерали. Изпивайте
по чаша мътеница на закуска, за да поддържате
тялото си хидратирано
през целия ден.

Мента

Ментата има успокояващ и охлаждащ ефект.
Поставете няколко

пресни ментови листа
в гореща вода за 15 до
20 минути. Прецедете и
изчакайте да се охлади.

преди приготвяне на храна;
 Ако сте със слаба имунна
система поради хронично заболяване или от прием на определени лекарства, трябва да избягвате обществените
басейни;
 Уверете се, че децата правилно и често
мият ръцете си;
 Дезинфекцирайте
повърхностите, които са били в
контакт с болен.
Лечението обикновено е симптоматично и включва температуропонижаващи средства, сиропи
за кашлица, физиологичен разтвор и капки за нос, антиеметични препарати, средства против обезводняване и др.
Антибиотици се включват само
при много тежка клинична картина. Летните вируси обикновено не са по-тежки от зимните,
но създават значително по-голям
дискомфорт, особено ако всички
останали се наслаждават на лятото и почивката. Въпреки това
понякога те могат да причинят
сериозни усложнения. Ако симптомите продължават по-дълго от
няколко дни, ако се касае за хора
със слаба имунна система, новородени и възрастни, най-добре е
да се обърнете към лекар.

Всичко, което трябва да знаете за
летните вируси
съние;
 Възрастни хора и малки
деца.

те последици. Преместете се на по-сенчесто
място или в климатизирано помещение и съблечете тесните дрехи.
Обтриване на тялото с
гъба с хладка
вода също е от
полза.

2
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Анонимен дари 400
хиляди лева за ремонта на къщата на Райна
Княгиня в София на ул.
"Софроний Врачански",
където тя е прекарала последните 8 години от своя живот. От години обаче сградата е в
тежко състояние. Тодор

Кръстев - кмет на район
"Сердика" в столицата,
обясни, че наскоро на
сесия на Общинския съвет градските избраници са гласували приемането на дарението. "За
реконструкцията и реставрацията на сградата
има проект, който е одо-

Èзриñуваõа музеÿ
на Âаïöаров

Къщата музей на
поета Никола Вапцаров, която се намира
на улица "Ангел Кънчев" №37 в столицата,
наскоро осъмна с нарисувана фасада.
Само
че не става дума
за вандалски
прояви, а
точно обратното.
Стихотворението "Вяра" беше
поверено на аржентинския артист Франциско Босолети, който го интерпретира
на една от стените
на сградата като част
от проекта за градско изкуство по покана на Urban Creatures.
Той е един от найуспешните артисти на
нашето време.
Роден е през 1988

г. в малко градче в Аржентина.
През 2010 г. се
дипломира в Колеж по изкуства,
графика и илюстрация в Росарио,
след което започва кариера в рекламния бизнес.
По време на
един от неговите
престои в Лондон
скицира всичко,
което вижда, в
продължение на
няколко дни.
Хората започват да се трупат
около него и да
го питат дали могат да си купят
скиците му. Той
разбира, че може да
смени работата си и
след като се завръща
в родната Аржентина,
се присъединява към
стрийт арт сцената, където идват големите
му успехи.
Франциско е
рисувал
в
Барселона,
Карбайо,
Неапол,
Армстронг, а
последната му спирка беше
София. Това не е първият случай, в който
Вапцаров е вдъхновение за други артисти.
На неговата майка
една от най-добрите
полски поетеси - Вислава Шимборска, посвещава стихотворение, а "Песен за човека" беше превърната в
рап песен през 2015 г.

брен от Националния
институт за недвижимо
културно наследство",
разказва кметът. По думите му още от февруари има издадено разрешение за възстановяване на пристройката в автентичния й вид. Къщата
е обявена за паметник
на културата от местно
значение. След като бъде възстановена, тя ще
стане музей.
"Работим с наследниците на Райна Попгеоргиева, не бива да се забравя, че тя е първата
дипломирана акушерка
в София и основателка
на "Майчин дом", една
от най-забележителните българки на всички
времена", коментира
Тодор Чобанов - зам.кмет на София.

Я

зовир
"Малко
Шарково", област Бургас, е
бил зарибен с около
500 000 малки шаранчета, съобщи
Ясен Киров от
Изпълнителната агенция по
рибарство и
аквакултури.
Зарибителният материал е дарение от
рибно стопанство
край село Крумово,
община Тунджа.

у нас
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Ïðаçниê на ïúïеøа
На Празника на пъпеша в каварненското село Българево надпреварата за рекордьора
започна сред плодове,
тежки поне по пет килограма. Деветото издание на кулинарния
празник събра градинарите на 3 август, съобщи кметът на Българево Георги Георгиев. По
думите му регионът е
известен в цялата страна с най-сладката пъпешова реколта, отгледана на чернозем и с много слънчева топлина. И
през тази стопанска година пъпеши в селото се
отглеждат на около 700
декара, а за над 30 домакинства сладкият плод е
поминък. Лошото е, че
това лято изкупната цена е едва 40 стотинки
на килограм, а до големите пазари и магазини
пъпеши от Каварненско

достигнаха до 1,50
лева
за
килограм,
казва кметът на селото.
На празника беше премерен не
само найтежкият
пъпеш, но
след дегустация
бе определен и
най-сладкият. Жените в селото показаха в изложба как
най-красиво може да
бъде изрязан пъпеш,
колко са вкусни рачелът
и сладкото от плода. В
съпътстващата програ-

ма на празника танцовият ансамбъл "Бизоне"
и групата за автентичен
фолклор в Българево
забавляваха стопаните.

Çарибиха язовир с шаран÷ета
Това е четвъртото зарибяване
на язовира
за тази година.
Преди това със
средства
на неправителствена органи-

зация на рибари във
водата са пуснати няколко хиляди малки
амури и шаранчета по
около 100 грама.
Интензивното зарибяване поддържа
биоразнообразието
в язовира и привлича много риболовци.
Предстои ново зарибяване с малки сомчета и други видове
риба, допълни Киров.

Êоãато водата лекува, дуøата пее

Двоен празник имаше в деня на свети Пантелеймон мъглижкото село Ягода. За първи път на храмовия ден започна и празник на минералната вода,
който бе под мотото "Когато водата лекува, душата пее и танцува". Над 500 певци и танцьори от 38

състава от Старозагорска област участваха в конкурсната програма. Пред читалището отвори врати улица на занаятите, в която местни майстори от
Сдружение "Творец" подредиха картини, икони, отвориха ателиета за сувенири.
Минералната вода в село Ягода извира с температура 54 градуса. Има изграден спа комплекс,
втори отвори врати наскоро, а други два се строят.
Жителите са 3500 от 12 националности, има дори естонци, обясни кметът на селото Димитър Димитров, но уточни, че около 1500 работят в Гърция,
Италия и Испания. Всяка година се връщат в родния
край и ремонтират къщите си, в селото няма нито
една изоставена постройка. Няма и безработица.
През последните две години 15 семейства са се
завърнали от гурбет и са инвестирали в малки фирми, които работят успешно. Занимават се със земеделие, транспорт и туризъм.
Празникът на Ягода започна с тържествена литургия в храм "Свети Пантелеймон", която отслужи
Старозагорският митрополит Киприан.

Ñтуденти изработиõа екоавтомобил
Водороден автомобил, който се движи в
градска среда, без да
отделя вредни емисии,
изработиха студенти и
преподаватели от Русенския университет.
Всичко започва преди няколко години, когато младите изобретатели решават да създадат кола, която се зад-

вижва с водородна клетка. „Отначало те дори и
мен учудиха, може би
не вярваха в качествата и възможностите си.
Но после започнаха да
работят до 2-3 през нощта, понеже вярват, че
водородът е горивото
на бъдещето“, споделя
Димитър Грозев, председател на Академичен

преподавател в Русенския университет.
Автомобилът се двиклуб „Четири колела“.
жи в градска среда.
Не са срещнали труд- Максималната му сконости, защото са го пра- рост е 50 км/ч, а пиловили в екип със специа- тът е жена. Основните
листи. „Говори се за зе- изисквания, за да бълените автомобили на- деш водач на екоболипоследък. Тенденция- да, е да си до 70 кг и да
та е до 2030 г. в град- си пъргав – налага се да
ската среда да отпаднат излезеш от него в рамавтомобилите на дизел“, ките на 10 секунди, ако
твърди д-р Иван Белоев, се случи инцидент.
страницата подготви соня вълкова
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Желание
Щом запеят пойни птички,
бръмват и рояк пчелички.
Те събират за децата
мед и восък от цветята.
С песни заран те ме будят
и отиват да се трудят.
Аз, унесен в сладък сън,
пак дочувам: „Бръм, бръм, бръм!”

Åæêîâî семеéсòâî

Там далече, в свойте къщи,
те са малки, не могъщи,
но след буря пак остават
и пчелици приютяват.

Нека бъда аз пчеличка,
сладък звън от сладка сричка.

Тръгна Ежко за водица,
срещна Ежка хубавица.
И за да го забележи,
той солидно се наежи.
Ежка също е красива,
в чудна рокличка бодлива.
Ежко тя погледна строго,
но си го хареса - много.
Сватба вдигнаха в гората,
появиха се децата.
Ала голи-голенички,
нямаха въобще иглички!
Чудеха се що да
правят,
рокли как да им

ÇÀÉ×ÅÒÎ ÞÍÀÊÀ
Зайчето юнака
зъбките си трака
и навред се хвали
в горските квартали:
„Кой ще се намери
с мене да се мери,
днес от мойта сила
всички са се скрили!”
Но не щеш ли, сврака
литна от шубрака,
зайчето юнака
скри се в храсталака!
Твойте хвалби, Зайо,
май дълго не траят,
като се излагаш,
множко ще побягаш!
Младен ПЕтров

Домати
доставят.
Взеха борови иглички,
заловиха се
самички.
Два дни-три
дни те кроиха,
рокличките им
ушиха.
И което си е
верно,
са семейство
най-модерно.
уляна
иваНова

В двора на баба ми Надка
има зелена салатка,
зеле, пипер, патладжани все зеленчуци отбрани.
А пък доматите зрели,
ах, да ги бяхте видели!
Вчера - все още зелени,
днес греят яркочервени!
Мравче се чуди и мае:
с тез светофари не знае
как да премине отсреща
чак до лехата със леща.
Христина ПЕтрова

Â ãîðñêèÿ ðàé
В гората птиченцето чинка
реши да хапне боровинка.
Крилца размаха над поляни
и взиране с очи засмяни.
Над старата заспала
круша
поспря и леко се ослуша…
Там долу няколко гъбари
се разговаряха с дървари.
Политна птичето отново –
да хапне от плода готово
и ето че край храстче диво
се мярна нещо приветливо!

По зелената поляна
зажълтяха се глухарчета –
все приятели засмяни,
все добри другарчета.

Скришом тънките тревички
завистливо ги поглеждат:
- Вижте как се перчат всички
и към нас не се навеждат.
А глухарчетата мили
за обидите нехаят
и очи в небето впили
да политнат си мечтаят.

(костЕНурката)
Няма никакви скилиди,
а е като едър чесън.
Всеки може да го види
на пазара късна есен.
Що е то?

Вятър, облаци и птици всичко, що лети над нас,
пеперуди и пчелици
ги примамва с нежна страст.

(ПраЗът)

(ПЕПЕруДата)
(къртиЦата)
Бавно крачи по полето

Някъде далеч на юг
смело на студа напук
по леда несръчно припка
и се гмурка като рибка.
Що е то?
(ПиНгвиНът)

Тя живее под земята
и краде картофи,
ряпа…
Селският ми дядо
смята,
че се е родила сляпа.
Що е то?

Букетче цъфнали къпинки,
край тях пък – зрели
боровинки…
Щастливо с човчицата
бърза
то с плодовете бой завърза!
Храбрецът наш накрая
литна –
на дъб запя си песен китна.
Доволно птичето крилато
гората славеше богато!
стоян МиХайлов,
търговище

Öâеòеòî, кîеòî лиòнà

на гърба с красиви
плочки.
Цели сто години – ето,
тя за стаж събира
точки.
Що е то?
Пролет, лете –
виж я ти –
пъстро цвете,
а лети!
Що е то?

Да съм бодър, да се трудя,
искам всеки с туй учудя.
сава ПЕЕв

Дядо Митко
лЮБоПитко,
гр. кубрат

открийте 7-те разлики
Страницата подготви Кристина дОБреВА

И мечтите им не спряха –
те превърнаха се в пух,
и със вятъра литнаха
на тревичките напук.
Богоя саПуНДжиЕв
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Минало незабравимо
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Договорът Рибентроп - Молотов
През последните години този документ
стана обект на оживени обсъждания, противоположни интерпретации и манипулации. Едно от направленията за
създаване на негативно
отношение към Русия и
всичко руско е разглеждане на договора ,,Рибентроп - Молотов" от
23 август 1939 г. като съюз на хитлеристка Германия и СССР за започване на Втората световна война, за подялбата
на Полша, дори се отива
дотам, че Сталин щял да
започне завоевателна
война, но Хитлер го изпреварил и т.н. ,,творчески" съчинения по стар
нашенски навик, стил и
,,морални ценности". А
Хитлер вече беше взел
Австрия и окупирал Чехословакия.
Тридесетте години на
XX в. Германия се явява
с идеята за ,,нов световен ред", с очертан поход за ,,жизнено пространство" и завладяване богатствата на СССР.
През 1933 г. Хитлер
завладява чрез анексия
Австрия и проявява интерес към Судетите. Чехословакия е с могъща
индустрия и модерна
армия. На 29 септември
1938 г. се осъществява
Мюнхенската спогодба.

Извършено е предателство на Великобритания от министър-председателя Невил Чембърлейн и на Франция
с премиер Е. Даладие. На съглашението освен тях
присъстват Адолф
Хитлер, от Италия
- Бенито Мусолини и дипломати. Русия е пренебрегната. Чехословашката делегация също пристига, поставена е
под охрана и въобще не е допусната до разискване. Накрая им съобщават резултатите. Чембърлейн
и Даладие под
предлог да удовлетворят Хитлер, за
да предотвратят агресивния му стремеж, му
дават Судетската област
на Чехословакия заедно с всички военни съоръжения, намиращи
се на нея. Освен това
в продължение на три
месеца Чехословакия
трябва да задоволи териториалните искания
на Полша и Унгария. С
жертване на Чехословакия Англия и Франция смятали, че са постигнали дългоочакваното съглашение с Хитлер, а с подписаните в

Мюнхен англо-германска (30.IX.1938) и германо-френска декларация (16.XII.1938) за
,,вечен мир", че са из-

на 22 август, най-късно в
сряда - 23 август 1939 г.
Имперският министър
ще бъде с всички извънредни пълномощия за

бегнали заплахата от агресия. Фактически това
историческо предателство ускорява избухването на Втората световна война.
Германското правителство чрез пълномощния министър на
СССР в Берлин - Астахов, на 12 август 1939 г.,
а след това и чрез пълномощния министър
на Германия в Москва
Шуленбург предлага да
приеме незабавно министъра на външните
работи на Германия –
Рибентроп, във вторник

съставяне и подписване на пакт за ненападение. Съветското правителство приема предложението с намерение да
избегне войната за колкото е възможно време.
Сталин запитал Рибентроп: ,,За колко време
предлагате пакта?". Рибентроп отговорил високомерно: ,,За сто години!". Сталин казал, че "за
десет е достатъчно". Рибентроп потвърдил това.
Много и разнообразни съвременни коментари се правят на договора. Това е договор са-

мо за ненападение, подписан на 23 август 1939
г. в Москва между Съветския съюз и Германия.
Ето текста
по
членове:
1. Двете договарящи
се страни се задължават
да се въздържат от
всякакво
насилие,
от
всякакви агресивни
действия,
от всякакво нападение по
отношение една към
друга както отделно,
така и съвместно с други държави.
2. В случай че една
от договарящите се
страни се окаже обект
на военно нападение
от страна на трета
държава, другата договаряща се страна
няма да поддържа в
никаква форма тази
държава.
3. Правителствата
на двете договарящи
се страни ще останат и
за в бъдеще в контакт
една с друга за консул-
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тации, за да се информират по въпроси, засягащи техните общи
интереси.
4. Нито една от договарящите се страни няма да участва
в каквато и да било
групировка от държави, която пряко
или косвено е насочена срещу другата
страна.
5. В случай на възникнали
спорове
или конфликти между
договарящите
се страни по въпроси от един или друг
род двете страни ще
разрешават тези спорове или конфликти
изключително по мирен път чрез дружеска обмяна на мнения или в необходимите случаи по пътя
на създаване на комисии за уреждане
на конфликта.
Рибентроп и Молотов подписват на 23
август 1939 г. в Москва
договор само за ненападение за срок от 10
години. Известно е,
че той трае само една
година, 9 месеца и 28
дни. Защото на 22 юни
1941 г. в 5 часа сутринта
без обявяване на война Хитлеристка Германия напада Съветския
съюз с фронт от Черно
море до Баренцово море - 2000 км.
Доцент Гено
МАТЕЕВ, д.ф.н

Носителят на първия златен медал Прозрения
за българите
„За наука и изкуство”
165 години от рождението
на Константин Иречек

Чешкият историк и български политик Константин Йозеф Иречек е роден през лятото на 1854 г.
в чешко семейство във Виена. През 1872 г. издава своята първа научна работа „Книгописна новобългарска книжнина – 1806-1870”. През 1875
г. завършва история с докторат в Карловия университет в Прага, където специализира история
на славяните .
Константин Иречек е автор на първия академичен труд по история на България „История
на българите”, написана с подкрепата на много
българи, между които и Марин Дринов. Тя е публикувана на чешки и немски
език през 1876 г. и на руски
през 1878 г., като претърпява няколко български издания през 1886, 1888 и 1929 г.
Този труд е първата цялостна българска научна история.
Тя обхваща периода от древността до 1875 г. И след това
Иречек продължава да работи по темата до смъртта си.
След дипломирането си
Константин Иречек преподава известно време в Карловия университет. През
1879 г. заминава за София, където става главен секретар на
новосъздаденото Министерство на народното просвещение. През 1881-1882 г. по време на режима на пълномощията оглавява министерството в правителството на Казимир Ернрот.

По-късно става директор
на Народната
библиотека
„Кирил и Методий” в София.
Големи са
заслугите на
Константин
Иречек за организиране
на учебното
дело в България, за създаване на редица културни институти и
опазването на българската старина. Той
е сред инициаторите за възобновяването дейността на Българското книжовно
дружество в София, а от 1884 г. е и негов
редовен член.
Иречек е награден с първия златен медал „За наука и изкуство” от княз Александър Първи през ноември 1883 г.
Преди отпътуването си от София получава от княза и ордена „Св. Александър”
– трета степен. През септември 1884 г.
Константин Иречек се завръща в Прага,
където става професор по всеобща история в Карловия университет.
От 1893 г. до смъртта си е професор
по история на славянските народи във
Виенския университет.
Умира на 10 януари 1918 г. във Виена.
В отделен том са издадени посмъртно през 1939 г. негови многобройни бележки, допълнения и нови документи към книгата „История на България”.

Годишнината от рождението на Константин Иречек е добър повод да си припомним някои от най-известните му прозрения за българите. Ако всички ние бяхме се вслушали в думите му, може би нямаше да си задаваме въпросите, които все по-често ни обезсърчават днес.
„Най-великият гений на българите е завистта”.
„За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата.”
 „Българин с българин не може да се разбере.
Те все гръмогласят.”
 „България е с население 2 милиона души, което е разделено на три групи: бивши министри,
настоящи министри и бъдещи министри.”
 „Българите са много мили с чуждите и бързо ги приемат за свои. Бедата обаче е там, че те
много лошо се отнасят към своите си.”
 „Ние,
можещите,
водени
от незнаещите, върш и м
невъзм о ж ното за
благото
на неб л а г о - Бай Ганьо на гости у Иречек
дарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се
квалифицирали да правим всичко от нищо”.
Страницата подготви Цветан Илиев
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Диема
СРЯДА, 21 август
„Камиони по леда“
„Уокър”
„Черният списък”
„Питайте Джим” сезон 5
„Екип “Среднощен ездач”
„В.И.П”
„Етажна собственост”
„Уокър“
„Черният списък”
„Екип “Среднощен ездач”
„Питайте Джим” сезон 5
„Зов за завръщане“ – екшън с уч. на Колин Фарел,
Кейт Бекинсейл, Джесика
Бийл, Бил Най, Брайън
Кранстън, Бокем Уудбайн
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Бойка: Фаворитът” – екшън с уч. на Скот Адкинс,
Теодора Духовникова,
Юлиан Вергов, Башар
Рахал, Петьо Петков, Валентин Ганев, Владо Михайлов, Владимир Колев,
Христо Петков, Мартин
Форд
00:00 „Военни престъпления”
сезон 11
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 22 август
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър“
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
16:50 „Изкуството на войната:
Предателството” – екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Локлин Мънро, Раян Макдоналд, Рейчъл Хейуърд
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Мисия: Ноември” – екшън-трилър с уч. на Пиърс
Броснан, Олга Куриленко,
Люк Брейси, Уил Патън,
05:50
06:50
07:50
09:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

Виасат Хистори
сряда, 21 август
06:25 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 9
07:05 Загадки в музея, еп. 3
07:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 15
08:25 Забранена история, еп. 6
09:10 Загадки в музея, еп. 1
10:00 Загадки в музея, еп. 2
10:50 Загадки в музея, еп. 3
11:35 Забранена история, еп. 1
12:30 Забранена история, еп. 2
13:20 Забранена история, еп. 3
14:10 География на убийствата,
еп. 1
15:00 География на убийствата,
еп. 2
15:55 Живите мъртви на Помпей,
17:05 Невидимият град на Рим,
18:05 Психарско корабокрушение,
19:05 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 1
20:00 Тайната война, еп. 7
21:00 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
22:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 5
23:15 Психарско корабокрушение,
00:15 Конспирация, еп. 5
01:10 Египетски загадки, еп. 1
02:05 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 5
03:15 Психарско корабокрушение,
04:15 Конспирация, еп. 5
05:05 Убийци от древността, еп. 8
05:50 Загадки в музея, еп. 12
четвъртък, 22 август
06:35 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 10
07:05 Загадки в музея, еп. 4
07:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 16
08:20 Бойни полета, еп. 6
09:25 Бойни полета, еп. 7
10:30 Бойни полета, еп. 8
11:35 Бойни полета, еп. 9
12:40 История на оръжията, еп. 5
13:40 История на оръжията, еп. 6
14:40 История на оръжията, еп. 7
15:40 Бойни кораби, еп. 1
16:30 Бойни кораби, еп. 2
17:25 Бойни кораби, еп. 3
18:15 Бойни кораби, еп. 4
19:10 Конспирация, еп. 5
20:05 Тайната война, еп. 8
21:05 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
22:00 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 6
23:15 Жената в железния ковчег,
00:20 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
01:20 Египетски загадки, еп. 2
02:10 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 6
03:20 Жената в железния ковчег,
04:20 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
05:10 Убийци от древността, еп. 9

Най-гледаните

Бил Смитрович, Елиза Тейлър, Катерина Скорсоне
00:20 „Военни престъпления”
сезон 11
01:20 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 23 август
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър“
14:00 „Черният списък”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
17:00 „Железен орел 2” – екшън
с уч. на Луис Госет Младши, Марк Хъмфри, Стюарт
Марголин, Мори Чейкин,
Колм Феоре
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Нефритеният воин” –
приключенски екшън с
уч. на Томи Еронен, Марку
Пелтола, Жингчу Жан,
Криста Косонен, Данг Хао
00:10 „Военни престъпления”
сезон 11
01:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 24 август
05:40 „Щурите съседи”, 2 епизода
08:30 „Снайперисти” - сериал,
сезон 4, 2 епизода
10:50 „Джеси Стоун: Презумпция
за невинност” – криминален филм с уч. на Том
Селек, Кол Суддут, Кати
Бейкър, Стивън Макхати,
Глория Рубен, Уилям
Садлър, Робърт Карадайн
12:45 „Национална лотария”
13:30 „Ловци на духове 2” –
екшън- комедия с уч. на
Бил Мъри, Дан Акройд,
Сигорни Уивър, Харолд
Рамис, Рик Моранис, Ърни
Хъдсън, Ани Потс, Питър
Макникъл, Джейсън Райтмън
15:30 „Изкуството на войната:
Предателството” – екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
петък, 23 август
07:15 Загадки в музея, еп. 5
08:05 Забранена история, еп. 5
08:50 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 1
09:55 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 2
10:55 Приказки от кралския гардероб,
11:55 Историята на Европа
15:00 Тайният Версай на МарияАнтоанета,
16:00 Шестте съпруги на Хенри VII
19:25 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
20:20 Тайната война, еп. 9
21:20 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
22:15 Изобретатели под знака на
свастиката,
23:15 Вътрешна информация за
убийството на Джон Ф. Кенеди,
00:15 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 4
01:15 Египетски загадки, еп. 3
02:05 Изобретатели под знака на
свастиката,
03:05 Вътрешна информация за
убийството на Джон Ф. Кенеди,
събота, 24 август
06:30 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 13
07:05 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 1
08:10 Забранена история, еп. 2
08:55 Загадки в музея, еп. 3
09:45 Загадки в музея, еп. 4
10:35 Денят, когато..., еп. 2
11:35 Конспирация, еп. 2
12:30 Конспирация, еп. 3
13:25 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
14:30 Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 1
15:20 Рим: Първата световна суперсила, еп. 2
16:10 Бойни кораби, еп. 8
17:05 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
18:05 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 3
19:00 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 4
20:00 Истинската война на тронове, еп. 2
20:50 Наполеон, еп. 3
22:00 Убийци от древността, еп. 8
22:50 Денят, когато..., еп. 1
23:50 История на оръжията, еп. 2
00:50 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 8
01:45 Забранена история, сезон 2,
еп. 3
02:35 Забранена история, сезон 2,
еп. 4
03:30 Загадки в музея, еп. 3
04:15 Загадки в музея, еп. 4
05:00 Забранена история, еп. 5
05:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 14
неделя, 25 август
06:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 15
07:00 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 2
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Локлин Мънро, Раян Макдоналд, Рейчъл Хейуърд
„Мисия: Ноември” – екшън-трилър с уч. на Пиърс
Броснан, Олга Куриленко,
Люк Брейси, Уил Патън,
Бил Смитрович, Елиза Тейлър, Катерина Скорсоне
„Служител на месеца” – комедия с уч. на Мат Дилън,
Кристина Апългейт, Стив
Зан, Джей Легет, Дейвид
Паскези, Дейв Фоли
„Бърлога на крадци” –
трилър с уч. на Джерард
Бътлър, Пабло Шрайвър, О’
Шей Джаксън мл., Фифти
Сент
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 25 август
„Щурите съседи”, 2 епизода
„Снайперисти“ сезон 4, 2
епизода
„Приключението „Посейдон“ – приключенски
екшън с уч. на Адам Болдуин, Браян Браун, Рутгер
Хауер, Стив Гутенберг, C.
Томас Хауъл, Питър Уелър,
Клайв Мантъл, Алекс Кингстън , II част
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Операция Дъмбо Дроп” –
приключенски екшън с уч.
на Дани Глоувър, Рей Лиота, Денис Лиъри, Корин
Немек, Маршал Бел
„Железен орел 2“ – екшън
с уч. на Луис Госет Младши, Марк Хъмфри, Стюарт
Марголин, Мори Чейкин,
Колм Феоре
„Нефритеният воин” –
приключенски екшън с
уч. на Томи Еронен, Марку
Пелтола, Жингчу Жан,
Криста Косонен, Данг Хао
„Последният ден” – приключенски екшън с уч. на
Дейвид Джеймс Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс
Кромуел, Бенджамин
Садлър, Стивън Кълп, Оуен
Бест, Наташа Калис, Колин
Кънингам, I част
„Конан Разрушителя” –
приключенски екшън с уч.
на Арнолд Шварценегер,
Грейс Джоунс,Уилт Чембърлейн, Мако Ивамацу,

Трейси Уолтър, Сара
Дъглас, Оливия д’Або, Пат
Роуч, Джеф Кори
00:10 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 26 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
16:45 „Ловци на духове 2” –
екшън-комедия с уч. на
Бил Мъри, Дан Акройд,
Сигорни Уивър, Харолд
Рамис, Рик Моранис, Ърни
Хъдсън, Ани Потс, Питър
Макникъл, Джейсън Райтмън
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Перфектното оръжие”
– екшън с уч. на Стивън
Сегал, Саша Джаксън, Върнън Уелс, Ричард Тайсън,
Джони Меснър, Емилиен
Де Фалко
23:50 „Военни престъпления”
сезон 11
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 27 август
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър”, сезон 3
14:00 „Черният списък” сезон 4
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
16:50 „Операция Дъмбо Дроп” –
приключенски екшън с уч.
на Дани Глоувър, Рей Лиота, Денис Лиъри, Корин
Немек, Маршал Бел
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”

сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Съдия Дред” – криминален екшън с уч. на Силвестър Сталоун, Арманд Асанте, Роб Шнайдър, Юрген
Прохнов, Макс фон Сюдов,
Балтазар Гети
00:00 „Военни престъпления”
сезон 11
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 28 август
06:00 „Камиони по леда” – риалити, сезон 8
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък” сезон 4
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър”, сезон 3
14:00 „Черният списък” сезон 4
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 3
епизода
17:00 „Кръвта вода не става”
– драма с уч. на Мелиса
Гилбърт, Линдзи Уогнър,
Браян Уимър, Линди Нютън, Грайндър Хийнес
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Заключен” – екшън с уч.
на Вини Джоунс, Тони Скиена, Кимбо Слайс, Рашад
Еванс, Бай Линг, Сара Ан
Шулц
00:00 „Военни престъпления”
сезон 11
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 29 август
06:00 „Камиони по леда” – риалити, сезон 8
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък” сезон 4
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър”, сезон 3
14:00 „Черният списък” сезон 4
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа

19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Антмен” – приключенски
екшън с уч. на Пол Ръд,
Майкъл Дъглас, Еванджелин Лили, Кори Стол,
Майкъл Пеня, Боби Канавал, Джуди Гриър, Антъни
Маки, Ууд Харис
00:30 „Военни престъпления”
сезон 11
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 30 август
06:00 „Камиони по леда” – риалити, сезон 8
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък” сезон 4
09:10 „Питайте Джим” сезон 5
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър”, сезон 3
14:00 „Черният списък” сезон 4
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Питайте Джим” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Железен орел 3” – екшън
с уч. на Луис Госет Младши, Пол Фрийман, Рейчъл
Маклиш
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления”
сезон 11
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Изгубеният град Z” –
приключенски филм с уч.
на Чарли Хънам, Робърт
Патинсън, Сиена Милър,
Том Холанд, Едуард Ашли,
Ангъс Макфейдън
00:50 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:15 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 31 август
05:30 „Щурите съседи”, 2 епизода
08:45 „Снайперисти” - сериал,
сезон 4, 2 епизода
11:00 „Джеси Стоун: Изгубени
в рая” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Глория Рубен, Лесли Хоуп,
Уилям Садлър, Амелия
Роуз Блеър, Макензи Фой,
Алекс Картър
12:45 „Национална лотария”
13:20 „Кръвта вода не става”
– драма с уч. на Мелиса
Гилбърт, Линдзи Уогнър,

Браян Уимър, Линди Нютън, Грайндър Хийнес
15:00 „Последният ден” – приключенски екшън с уч. на
Дейвид Джеймс Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс
Кромуел, Бенджамин
Садлър, Стивън Кълп, Оуен
Бест, Наташа Калис, Колин
Кънингам, I част
17:00 „Изгубеният град Z” –
приключенски филм с уч.
на Чарли Хънам, Робърт
Патинсън, Сиена Милър,
Том Холанд, Едуард Ашли,
Ангъс Макфейдън
20:00 „Всемогъщият Брус” –
комедия с уч. на Джим
Кери, Морган Фрийман,
Дженифър Анистън, Стийв
Карел, Катрин Бел, Лиса
Ан Уолтър, Филип Бейкър
Хол, Пи Джей Бърни
22:00 „Сикарио”
00:40 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 1 септември
05:30 „Щурите съседи”
08:45 „Снайперисти”
11:00 „Програмиран”
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа
15:30 „Железен орел 3” – екшън
с уч. на Луис Госет Младши, Пол Фрийман, Рейчъл
Маклиш
17:30 „Антмен” – приключенски
екшън с уч. на Пол Ръд,
Майкъл Дъглас, Еванджелин Лили, Кори Стол,
Майкъл Пеня, Боби Канавал, Джуди Гриър, Антъни
Маки, Ууд Харис
20:00 „Последният ден” – приключенски екшън с уч. на
Дейвид Джеймс Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс
Кромуел, Бенджамин
Садлър, Стивън Кълп, Оуен
Бест, Наташа Калис, Колин
Кънингам, II част
22:00 „Детонатор” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилям
Хоуп, Тим Дътън, Силвия
Колока
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар

07:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 17
08:20 Забранена история, еп. 3
09:05 Загадки в музея, сезон 6, еп.
2
09:55 Загадки в музея, сезон 6, еп.
3
10:45 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 3
11:35 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 3
12:35 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 4
13:30 Втората световна война в
цветове, еп. 5
14:35 Втората световна война в
цветове, еп. 6
15:35 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 1
16:30 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 2
17:20 Империята на Хитлер: планът за след войната, еп. 3
18:15 Юзди на властта,
19:15 Леден мост,
20:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 8
21:05 Кацането на Луната: Найголямата измама?,
22:05 Кацането на Луната и нацистите,
23:00 Тайната война, еп. 13
00:00 Конспирация, еп. 1
00:55 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
01:55 Забранена история, сезон 2,
еп. 5
02:50 Забранена история, сезон 2,
еп. 6
03:40 Загадки в музея, еп. 5
04:25 Загадки в музея, еп. 6
05:10 Забранена история, еп. 1
понеделник, 26 август
06:00 Забранена история, еп. 2
07:10 Загадки в музея, еп. 6
08:10 Втората световна война в
цветове, еп. 1
09:00 Втората световна война в
цветове, еп. 2
10:00 Втората световна война в
цветове, еп. 3
11:05 Втората световна война в
цветове, еп. 4
12:05 Втората световна война в
цветове, еп. 5
13:05 Тайната война, еп. 10
14:05 Тайната война, еп. 11
15:05 Тайната война, еп. 12
16:05 Тайната война, еп. 13
17:05 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
18:05 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
19:10 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2,
еп. 4
20:05 Тайната война, еп. 10
21:05 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
22:00 Втората световна война в
цветове, еп. 1
23:00 Втората световна война в
цветове, еп. 2
00:00 Смъртносно разузнаване,
еп. 6
00:55 Египетски загадки, еп. 4
01:45 Втората световна война в
цветове, еп. 1
02:50 Втората световна война в
цветове, еп. 2
03:50 Смъртносно разузнаване,

еп. 6
04:35 Убийци от древността, еп. 2
05:20 Загадки в музея, еп. 1
вторник, 27 август
06:05 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 19
07:15 Загадки в музея, еп. 7
08:10 Страхотни изобретения, еп.
13
08:35 Истинският Юлий Цезар,
09:45 Митове и чудовища
14:50 История на християнството
18:15 Изгубеният град на гладиаторите
19:15 Смъртносно разузнаване,
еп. 6
20:10 Тайната война, еп. 11
21:05 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
22:00 Моят живот в хитлеристка
Германия
00:00 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 2
01:00 Египетски загадки, еп. 5
сряда, 28 август
06:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 20
07:05 Загадки в музея, еп. 8
08:00 Страхотни изобретения, еп.
14
08:30 Забранена история, еп. 6
09:15 Загадки в музея, еп. 4
10:05 Загадки в музея, еп. 5
10:55 Загадки в музея, еп. 6
11:45 Забранена история, еп. 4
12:35 Забранена история, еп. 5
13:30 Забранена история, еп. 6
14:20 География на убийствата,
еп. 3
15:10 География на убийствата,
еп. 4
16:00 Париж - Берлин: очертания
и сенки от историята, еп. 1
17:05 Париж - Берлин: очертания
и сенки от историята, еп. 2
18:05 Жената в железния ковчег,
19:10 В търсене на съкровището
на нацистите, еп. 2
20:10 Тайната война, еп. 12
21:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
22:00 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936,
23:00 Жените на Третия райх,
00:05 Конспирация, еп. 6
00:55 Египетски загадки, еп. 6
01:50 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936,
02:50 Жените на Третия райх,
03:55 Конспирация, еп. 6
04:40 Убийци от древността, еп. 4
05:25 Загадки в музея, еп. 3
четвъртък, 29 август
06:10 Забранена история, еп. 1
07:15 Загадки в музея, еп. 9
08:15 Страхотни изобретения, еп.
15
08:40 Втората световна война Битки за Европа, еп. 1
09:40 Втората световна война Битки за Европа, еп. 2
10:40 Втората световна война Битки за Европа, еп. 3
11:40 Втората световна война Битки за Европа, еп. 4
12:40 История на оръжията, еп. 8
13:40 История на оръжията, еп. 9
14:35 История на оръжията, еп. 10
15:35 Бойни кораби, еп. 5

16:25
17:20
18:15
19:15
20:10
21:10

20:20 Истинската война на тронове, еп. 3
21:10 Елизабет и нейните врагове,
еп. 1
22:00 Убийци от древността, еп. 9
22:50 Денят, когато..., еп. 2
23:55 История на оръжията, еп. 3
00:55 Убийци от древността, еп. 1
01:45 Забранена история
03:25 Загадки в музея
неделя, 1 септември
06:30 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 17
07:15 Загадки в музея
09:00 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 4
09:55 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 5
10:45 Вулканични одисеи, сезон 2,
еп. 5
11:45 Опасна Земя, сезон 1, еп. 1
12:45 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 1
13:45 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 2
14:50 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 3
15:55 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 4
16:55 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 5
18:00 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 6
19:05 Прокълнати династии, сезон 1, еп. 1
19:30 Прокълнати династии, сезон 1, еп. 2
20:00 Прокълнати династии, сезон 1, еп. 3
20:25 Прокълнати династии, сезон 1, еп. 4
20:55 Психарско корабокрушение,
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 1
23:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 2
00:05 Скрити следи: Ватерло,
01:05 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, сезон 1, еп. 2
02:10 Забранена история, сезон 4,
еп. 3
03:05 Забранена история, сезон 4,
еп. 4
04:00 Загадки в музея, сезон 7, еп.
9
04:50 Загадки в музея, сезон 7, еп.
10
05:45 Забранена история, сезон 1,
еп. 6
понеделник, 2 септември
07:00 Загадки в музея, сезон 6, еп.
6
07:55 Шестте съпруги на Хенри
VIII, сезон 1, еп. 1
08:45 Шестте съпруги на Хенри
VIII, сезон 1, еп. 2
09:40 Шестте съпруги на Хенри
VIII, сезон 1, еп. 3
10:35 Шестте съпруги на Хенри
VIII, сезон 1, еп. 4
11:25 Вътрешен поглед към кралския двор, сезон 1, еп. 1
12:40 Вътрешен поглед към кралския двор, сезон 1, еп. 2
13:50 Вътрешен поглед към кралския двор, сезон 1, еп. 3
15:00 Моят живот в хитлеристка

Германия, сезон 1, еп. 1
16:05 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 2
17:10 Скрити следи: Ватерло,
18:15 Джаки без Джак,
19:20 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 1
20:10 Митични зверове, сезон 1,
еп. 1
21:05 Осем дни, които създадоха
Рим, сезон 1, еп. 6
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 3
23:00 Нил: 5000 години история,
сезон 1, еп. 1
00:00 Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 7
00:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, сезон 1, еп. 1
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 3
02:55 Нил: 5000 години история,
сезон 1, еп. 1
03:55 Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 7
04:50 Убийци от древността, сезон 1, еп. 7
05:40 Загадки в музея, сезон 5, еп.
6
вторник, 3 септември
06:30 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 1
07:05 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 2
07:35 Изгубеният град на гладиаторите,
08:35 Невидимите градове на
Италия, сезон 1, еп. 1
09:40 Невидимите градове на
Италия, сезон 1, еп. 2
10:40 Невидимите градове на
Италия, сезон 1, еп. 3
11:45 Как Пътят на коприната
създаде света, сезон 1, еп. 1
12:50 Как Пътят на коприната
създаде света, сезон 1, еп. 2
13:50 Как Пътят на коприната
създаде света, сезон 1, еп. 3
14:55 Невидимият град на Рим,
16:00 Китай от времето на Мао,
17:05 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 1
18:10 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 2
19:15 Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 7
20:10 Митични зверове, сезон 1,
еп. 2
21:05 Осем дни, които създадоха
Рим, сезон 1, еп. 7
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 4
23:00 Нил: 5000 години история,
сезон 1, еп. 2
00:00 Опасна Земя, сезон 1, еп. 2
00:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, сезон 1, еп. 2
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 4
02:55 Нил: 5000 години история,
сезон 1, еп. 2
03:55 Опасна Земя, сезон 1, еп. 2
04:50 Убийци от древността, сезон 1, еп. 8
05:40 Загадки в музея, еп. 7

17:40

20:00

22:00

01:00
05:40
08:45
11:00

13:00
13:30

15:50

18:00

20:00

22:00

22:00
23:00
00:00
00:55
01:50
02:50
03:50
04:40
05:25
06:10
07:00
07:50
08:40
12:00
13:05
14:00
14:50
16:00
17:10
18:20
19:20
20:15
21:10
22:00
23:00
00:05
00:50
01:45
02:45
03:45
04:30
05:15
06:00
07:05
07:35
08:30
09:25
10:15
11:05
12:05
12:55
13:50
14:50
15:40
16:35
17:25
18:25
19:25

Бойни кораби, еп. 6
Бойни кораби, еп. 7
Жените на Третия райх,
Конспирация, еп. 6
Тайната война, еп. 13
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
Хинденбург и Хитлер,
Изобретатели под знака на
свастиката,
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Египетски загадки, еп. 7
Хинденбург и Хитлер,
Изобретатели под знака на
свастиката,
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Убийци от древността, еп. 5
Загадки в музея, еп. 4
петък, 30 август
Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, еп. 10
Загадки в музея, еп. 11
Наполеон
Приказки от кралската спалня,
История за две сестри, еп. 1
История за две сестри, еп. 2
Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 1
Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 2
Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 3
Реформацията: Свещената
война на Европа,
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Смъртносно разузнаване,
еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
Проект “Нацизъм”, еп. 1
Проект “Нацизъм”, еп. 2
Истинската война на тронове, еп. 1
Египетски загадки, еп. 8
Проект “Нацизъм”, еп. 1
Проект “Нацизъм”, еп. 2
Истинската война на тронове, еп. 1
Убийци от древността, еп. 6
Загадки в музея, еп. 5
събота, 31 август
Забранена история, еп. 3
Страхотни изобретения, еп.
13
Забранена история, еп. 3
Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, еп. 5
Загадки в музея, еп. 6
Денят, когато..., еп. 3
Конспирация, еп. 4
Конспирация, еп. 5
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
Шестте съпруги на Хенри
VIII, еп. 2
Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
Бойни кораби, еп. 9
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Свирепа Земя, еп. 1
Свирепа Земя, еп. 2

2

26
Он еър
21 август, СРЯДА
България сутрин
По следите на храната
Райски градини
Изгряващо слънце
Законът на любовта
Новините ON AIR
Канбе стратегът
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре
Последният еничар
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Полицейски войни
Новините ON AIR
Доктор Х
Довереникът
Новините ON AIR
Директно
Операция История
– предаване с Росен
Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
22 август, ЧЕТВЪРТЪК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Брюксел 1
23 август, ПЕТЪК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Райски градини
07:00
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30

Фокс
Сряда, 21 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Записки по Един Скандал
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хичкок
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Богатството
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Отдел „Разследване“
05:15 Уейуърд Пайнс
Четвъртък, 22 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хичкок
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Борат: Културен обмен с
Америка за напредък на
великия братски к
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Богатството
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Отдел „Разследване“
05:15 Уейуърд Пайнс

Най-гледаните
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Български
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10:30
11:30
12:30
13:15
14:30

Изгряващо слънце
Законът на любовта
Новините ON AIR
Канбе стратегът
Операция История
– предаване с Росен
Петров
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
24 август, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
08:00 Операция История
– предаване с Росен
Петров
09:00 В служба на Нейно Величество
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога - криминален сериал
22:30 Филомена – драма,
биографичен, САЩ, Великобритания, Франция,

2013 г.; режисьор: Стивън
Фриърс; в ролите: Джуди
Денч, Стив Куган и др.
00:10 Новините ON AIR
00:30 VIB
01:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
05:30 Новините ON AIR
25 август, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
07:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
08:00 Брюксел 1
09:00 В служба на Нейно Величество
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR 18:30
Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога - криминален сериал
22:30 Човекът от булеварда на
Капуцините – комедия,
Русия, 1987 г; режисьор:
Алла Сурикова; в ролите: Андрей Миронов,
Александра Яковлева,
Михаил Боярский, Олег
Табаков, Николай Кара-

ченцов
00:10 Новините ON AIR
00:30 VIB
01:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
04:00 Новините ON AIR
04:30 Характери
05:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
05:30 Новините ON AIR
06:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
26 август, ПОНЕДЕЛНИК
07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Видимо и невидимо
27 август, ВТОРНИК
07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни

21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30
02:30
03:00
04:00
04:30
05:30
06:00

Новините ON AIR
Доктор Х
Довереникът
Новините ON AIR
Директно
Брюксел 1
Новините ON AIR
България сутрин
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Опорни хора
28 август, СРЯДА
07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
29 август, ЧЕТВЪРТЪК
07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо

02:30
03:00
04:00
04:30
05:30
06:00

Новините ON AIR
България сутрин
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Брюксел 1
30 август, ПЕТЪК
07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
31 август, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
– предаване с Росен
Петров
09:00 В служба на Нейно Величество
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога - криминален сериал
22:30 Монахинята – драма,
Франция, 2012 г; режисьор: Гийом Никлу; в
ролите: Изабел Юпер,
Полит Етиен, Луиз Бургоан, Мартина Гедек, Жил
Коен и др.
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
1 септември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
07:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
08:00 Брюксел 1
09:00 В служба на Нейно Величество
10:00 Светът отгоре
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Код „Ято“
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога - криминален сериал
22:30 Господин Никой
01:00 Мултимеди
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Характери
05:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева

Петък, 23 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Борат: Културен обмен с
Америка за напредък на
великия братски к
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Пингвините на господин
Попър
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Богатството
03:10 Демоните на Да Винчи
04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
Събота, 24 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Семейство Симпсън:
Филмът
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Записки по Един Скандал
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Гняв
00:10 Легион
01:05 Живите мъртви
01:55 Мъж търси жена
02:15 Мъж търси жена
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Неделя, 25 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Пингвините на господин
Попър
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Борат: Културен обмен с
Америка за напредък на
великия братски к
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Хичкок
00:10 Проходът
01:05 Живите мъртви
01:55 Мъж търси жена
02:15 Мъж търси жена
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 26 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Пингвините на господин
Попър
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хортън
23:00 Легион
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Богатството
03:15 Демоните на Да Винчи
04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

Вторник, 27 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хортън
13:30 Семейство Симпсън
14:00 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:25 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Експресно Фото
22:55 Орвил
23:55 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Богатството
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Отдел „Разследване“
05:15 Уейуърд Пайнс
Сряда, 28 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Експресно Фото
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:25 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Гърлото на дявола
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

Четвъртък, 29 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Гърлото на дявола
14:00 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:25 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Морски Трепачи
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:10 Демоните на Да Винчи
04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
Петък, 30 Август
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Морски Трепачи
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:25 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Роботи
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

Събота, 31 Август
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Хортън
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Експресно Фото
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Царе на самоубийството
00:10 Легион
01:05 Живите мъртви
01:55 Последният човек на
Земята
02:15 Последният човек на
Земята
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 1 Септември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 Макгайвър
07:35 Макгайвър
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Макгайвър
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Роботи
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Морски Трепачи
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Експресно Фото
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:55 Последният мъж на света
02:15 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 2 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл

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

Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Хавай 5-0
Роботи
Орвил
От местопрестъплението: Маями
Макгайвър
Черният списък
Касъл
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Всичко е под контрол
Всичко е под контрол
Хавай 5-0
Доктор Дулитъл
Орвил
От местопрестъплението: Маями
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Уейуърд Пайнс
Тиранин
Демоните на Да Винчи
Отдел „Разследване“
Семейство Симпсън
Уейуърд Пайнс

Вторник, 3 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Доктор Дулитъл
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Телефонна клопка
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:20 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
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аÌеÐиканска кÐÚсÒосËоВиÖа

27

минути

ÑÓÄÎÊÓ

отговорите се попълват последователно хоризонтално и вертикално. Думите се разделят от тъмни квадратчета, които Вие трябва да поставите. Цифрите в скоби показ-ват броя на тъмните квадратчета във всеки ред или
колона, без предварително поставените.

ХориЗоНталНо:
А. Смешно подобие на
нещо – Първият летец,
син на Дедал /мит./ (1).
Б. Коралов остров –
Бяла лятна офицерска
куртка – Египетски бог
(3). В. Голяма водоплаваща птица – Вид колбас (2). Г. Водно растение, цвете – Музикал-

на нота – Телефонен
повик (3). Д. Град в Чад
– Знатен род в древния Рим – Частица за
отрицание (4). Е. Събирачка на бисерни миди
в Япония – Римски император – Вид шарка на
плат (2). Ж. Бозайник от
семейство Жирафови –
Малка войскова болни-

ца (2). З. Едноклетъчно
животно – Необикновен, заплетен случай –
Династия в Корея (3). И.
Поема на Данте – Широколистно дърво нс
ароматни цветове –
Тропически плод – Изкуствена прежда (3). Й.
Свещен бик у древните
египтяни – Владетел на

монархия – Издълбан от
водата дол (2).
вЕртикалНо: 1. Музикална нота – Мостово транспортно съоръжение (1). 2. Руски диригент /1802 – 1848/ – Духовен глава на мохамеданите (2). 3. Горящ шнур
– Призиви, обръщения
(1). 4. Обвивка на гъсеница – Птица от рода
на щъркелите (1). 5. Езеро в Унгария – Унгарски
пистолети (2). 6. Шведски изобретател /18331896/ – Руски автомати (2). 7. Широколистно дърво – Дете без родители (2). 8. Хищен бозайник – Град в Швейцария (1). 9. Държава в
Азия – Носов звук (1). 10.
Горско животно – Река
в Германия (3). 11. Планина в България – Секта, разкол (2). 12. Малоазийска богиня – Буен кон
– Руски самолет (3). 13.
Единица за атмосферно
налягане – Звук издаван
от куче – Холандски художник /1599-1642/ (2).
14. Дреха на свещеник –
Български нос на Черно
море (1).

ÀÍÀÃÐÀÌÀ

анаграмата е разместване на буквите в дума, при което се получава нова дума.
във всяка колона нанесете отвесно четирибуквени думи със следните значения: 1. Домашна дълга женска дреха – Силен местен приморски
вятър. 2. Такса при внасяне и изнасяне на определени стоки през граница – Имущество притежание на някого. 3. Стая с печка /турс./ – Чехли с
дебела подметка. 4. Вид памучен плат с релефни
фигури – Бригада, група, сдружение. 5. Река в Русия – Кръвоносен съд. 6. Френски писател /18401902/ – Асма, лозница. 7. Част от човешко тяло –
Шотландски писател /1771-1832/. 8. Стара японска
столица – Нарушаване целостта на кожата. 9. Двуостри ножове – Названието на френските партизани. 10. Поетическо съзвучие – Река в Португалия 11. Иглолистно дърво – Древногръцки бог на
любовта. 12. Старото название на Демократична
Република Конго – Къса горна дреха. 13. Некроза
по лицевите части – Египетски бог. При правилно
решение на анаграмата в предпоследният хоризонтален ред трябва да получите названието на
Роман на Даниел Дефо.

васил гЕоргиЕв
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МагиЧЕска
сриЧкословиЦа
воДоравНо и отвЕсНо: 1. Регата. 2. Галера. 3. Тарама. 4. Камара. 5. Малави. 6. Равини 7.
Макара. 8. Катили. 9. Ралица. 10. Камора. 11. Морени. 12. Раница. 13. Царане. 14. Рапири. 15. Нерити.

суДоку

кръстословиЦа

воДоравНо: 1.Скала 6.Опак 10.Калуга 11.Ера 12.Елена 13.Ичан
14.Ника 15.Амеба 16.Ено 17.Гранит 18.Брага 19.Омела 21.Ота 23.Тарифа 24.Или 26.Елада 27.Скок 28.Рита 29.Север 30.Оно 31.Рона 32.Пота 35.Габе /Дора/ 36.Бид 38.Белка 40.Нике 41.Арат 42.Волов /Панайот/ 43.Тис 44.Пирели 45.Ани 47.Октан 49.Акола 51.Парана 53.Мас
55.Анока 56.Вени 57.Ридо 58.Литке /Фьодор/ 59.Аве 60.Легион 61.Та-

на 62.Волва. отвЕсНо: 1.Скене 2.Калина Малина 3.Алеко 4.Луна
5.Ага 7.Печена тиква 8.Араби 9.Канати 13.Имаго 15.Ара 17.Графа
18.Блида 19.Отеро /Мигел Силва/ 20.Ерато 22.Алое 25.Икра 27.Сена 29.Соте 31.Роба 32.Пакт 33.Никола Ланков 34.Абат 35.Глас народен 36.Билет 37.Девин 39.Ериа/Филип/ 40.Норка 42.Виола 46.Икако 48.Апарат 50.Она 52.Анива 53.Метил 54.Сиена 56.Виго 58.Лев.

сòр. 31
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Световна купа по художествена гимнастика в Минск

Само един български
Нашите грации заслужиха
отбор продължава напред среброто в многобоя

Шампионите ни с разгромна победа
Якуб Шверчок
в Рексъм вкараха
(на снимката) в 36-ата
Лудогорец
изигра
добър
мач в Рексъм срещу шампиона на
Уелс ТНС, побеждавайки го с 4:0, и
безпроблемно се
класира за плейофа. Домакините
за втори път показаха, че няма
как да имат претенции и са пълнеж в европейските клубни турнири. Головете
за победителите

Страсбург
надхитри
Локомотив
Локомотив (Пловдив)
отпадна с високо вдигната глава. "Черно-белите" загубиха и реванша от третия предварителен кръг на турнира
срещу Страсбург с 0:1
като гост. Така елзасци
продължават напред
с общ резултат 2:0 и в
плейофите преди груповата фаза ще спорят
с Айнтрахт (Франкфурт).
Единствения гол в
мача вкара Кевин Зои
в 7-ата минута. "Смърфовете" имаха своите
шансове и в този мач,
но Бирсент Карагарен
и Стивън Езе не успяха
да се разпишат. В самия
край гол на Ален Ожболт бе отменен справедливо заради засада.

минута, Джоди Лукоки
в 42-ата, отново Шверчок в 77-ата, а в добавеното време с красив
параболичен удар Дан
Битон оформи крайното
4:0. Общият резултат 9:0
от двете срещи за Лудогорец доказва по безапелационен начин превъзходството на нашия
шампион над уелския.
Осемкратните шампиони ще срещнат словенския шампион Марибор за място в групите.

„Червените” бяха
ощетени в Луганск
ЦСКА отпадна от турнира със "специалното"
съдействие на реферите. След като в първия мач
срещу Зоря в София бяха наказани със спорна дузпа за игра с ръка на Раул Албентоса, сега съдията пак извади теслата. Французинът Амори Делерю си затвори очите в 21-ата минута на мача
в Запорожие. Тогава вратарят на домакините Микита Шевченко не се намеси добре при центриране в наказателното поле. Отбитата топка стигна до Кристиян Малинов, който шутира от удобна позиция, но топката спря в ръката на Богдан
Михайличенко. Дузпа имаше на 100%, но не и за
рефера. Секунди по-късно той извади директен
червен картон на Иван Турицов.
Така ЦСКА игра 70 минути с човек по-малко на
терена. Въпреки това "червените" не се предадоха и атакуваха в търсене на гола.
В крайна сметка победата беше за украинците,
които реализираха в последната минута на редовното време. Автор на попадението беше Назарий
Русин, който се възползва от голяма пробойна в
"червената" отбрана. Миг по-късно щастливият
голмайстор беше изгонен заради втори жълт картон. ЦСКА можеше да достигне и до нещо повече
в този двубой, но след паузата стражът на Зоря
отрази страхотни изстрели на Малинов и Митков.

„А”
група,
VI
кръг

Ансамбълът на България в състав Симона
Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс,
Стефани Кирякова и
Ерика Зафирова спечели сребърните медали
в многобоя .
Момичетата на старши треньора Весела Димитрова и помощник треньора Михаела Маевска играха без грешка и показаха на всички - специалисти, съдии,
конкуренция и фенове,
какво означава на практика този спорт.
Българските момичета демонстрираха композиция, идея, стил, класа, присъствие на килима. За съчетанието си с
5 топки нашите момичета получиха оценка от
28.850, а в съчетанието

бъл спечели титлата на
три обръча и два чифта
бухалки. На второ място завърши Беларус с
28.450, а трета се нареди Украйна с 28.100.
Момичетата на треньорския тандем Весела Димитрова и Михаела Маевска взеха и
бронз във финала на пет
топки.

Ливърпул е тазгодишният футболен
властелин на Стария континент

Ливърпул спечели
четвъртата Суперку-

„Белите“ изпуснаха
трите точки

Резултати и голмайстори
Етър - Царско село 1:1
0:1 Минчев (8)
1:1 Младенов (29)
СЛАВИЯ - БОТЕВ ВРАЦА 2:2
1:0 Цветелин Чунчуков (38)
2:0 Георги Йомов (59)
2:1 Доминик Янков (65)
2:2 Мирослав Будинов (79)
ВИТОША - ЛЕВСКИ 0:4
0:1 Паулиньо (22)
0:2 Паулиньо (51)
0:3 Нашименто (82)
0:4 Робърта (89)
Берое - Ботев (Пловдив) 2:0
1:0 Мартин Камбуров (52 - дузпа)
2:0 Иван Минчев (83)
ЦСКА-СОФИЯ - АРДА 3:2
1:0 Тони Уот (15)
1:1 Радослав Василев (19)
2:1 Евандро (63)

с три обръча и 2 чифта
бухалки бяха оценени с
28.800 и така със сбор
от 57.650 т. се окичиха
със сребърните медали.
Първи е отборът на
Русия със сбор от 59.050
(29.200 и 29.850), трети
са домакините от Беларус със сбор от 57.450 т.
( 28.750 и 28.700).
Българският ансам-

3:1 Али Соу (89)
3:2 Иван Коконов (90+1)
ЧЕРНО МОРЕ - ЛУДОГОРЕЦ 1:2
1:0 Родриго (28)
1:1 Дан Битон (32)
1:2 Клаудиу Кешерю (74)

Програмата
за VII кръг
23.08. (петък)
Царско село - Берое 18.00
Арда Кж - Черно море 20.30
24.08 (събота)
Ботев Пд - Витоша 18.00
Левски - Локомотив Пд 20.30
25.08. (неделя)
Дунав - ЦСКА – София 18.00
Лудогорец - Славия 20.30
26.08. (понеделник)
Ботев Вр - Етър ВТ 20.30

па на Европа в историята си, след като победи с 5:4 (2:2 в редовното време) след изпълнение на дузпи Челси
на "Водафон Арена" в
Истанбул. Европейският шампион и носителят на Лига Европа изиграха зрелищен двубой
с поделени периоди на
доминация и куп голови
положения. "Сините от
Лондон" бяха по-добрият отбор през първото
полувреме и поведоха
с гол на Оливие Жиру

(36'). Ливърпул взе категорично инициативата след почивката и изравни още в 48-ата минута чрез Садио Мане.
Мърсисайдци стигнаха
до пълен обрат в петата
минута на първото продължение след нов гол
на сенегалеца, но Жоржиньо изравни от наказателен удар в 101-вата.
Така се стигна до дузпи.
Всички изпълнители на
Ливърпул реализираха,
докато младият Тами
Ейбрахам пропусна последната дузпа за Челси, която Адриан спаси.
Така Ливърпул спечели 13-ия си европейски
трофей. Повече имат само Реал Мадрид, Барселона и Милан.
За първи път жена
ръководи толкова важен сблъсък. Мачът беше поверен на французойката Стефани Фрапар, на която асистираха Манюел Николози и
Мишел О’Нийл, а четвърти рефер бе популярният турски арбитър Джунейт Чакър.
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важаеми пенсионери,
Инициативният комитет на Националното
обединение на пенсионерските организации в
България
ПРИЗОВАВА
всички пенсионери за
поставяне началото на
мащабното им обединение в Република България.
За тази цел над 100
представители на пенсионерски организации
и техните ръководства
проведоха среща на 10
юли 2019 г. в туристическия дом „Бачо Киро”,
община Дряново. Присъстваха представители
от областите Бургас, Шумен, В. Търново, Варна,
Перник, Ловеч, Габрово

Съюзен живот

34
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Обръщение

29

на Инициативния комитет на „Национално
обединение на пенсионерските организации
в България” (ИК на НОПОБ)
и София, както и от други градове на страната.
В продължение на
два дни беше обсъдено
състоянието на 2 млн.
пенсионери в нашата
страна.
Анализът показва за
сетен път, че животът
на пенсионерите през
последните 30 години
продължава да бъде
тежък и тази тенденция
все повече се задълбочава. Стандартът на живот на възрастните хора
остана далеч след евро-

пейските и световните
критерии. Пенсионерите водят жестока битка
за оцеляване, граничеща с геноцид.
Отчитайки тези факти, ние решихме да
предприемем действия,
водещи до подобряване
социалното положение
най-вече на нас, пенсионерите. С опита, мъдростта и силите, които
притежаваме, трябва да
се превърнем в мощен
незаобиколим обществен фактор.

Т РЕ ВО ГА
Деятели на Съюза на пенсионерите-2004 ни съобщават с искрена тревога и загриженост:
Печално известната, повече от две
години нелегитимна „председателка”
на съюза е с нова приумица.
След като без никакви права, абсолютно противоуставно заедно с неколцина заслепени от лична преданост съмишленици освободи (разпусна) централния съвет и бюрото на
организацията, избрани на конгрес,
госпожата си регистрира обществена
организацийка (НПО) с още 18 верни
членове, самоопределили се като Съюз на пенсионерите–2004 (обединеОт стр. 1
Проблемите за решаване не са малко
и са много болезнени: преизчисляване на
пенсиите; закон за възрастните хора; разнопосочност във взаимоотношенията на пенсионерските структури с общините, касаещи социалното подпомагане, транспорта, здравеопазването,
социалните контакти;
състоянието и бъдещето на Съюз на пенсионерите – 2004 след
4 конгрес, месец юни
2017 г.
От 18 септември
2018 г. шуменската общинска организация
на пенсионерите беше регистрирана като юридическа единица в Търговския регистър. На 3 юли 2019
г. проведохме първата си след регистрацията отчетна конференция. В сдружението ни членуват 2291
членове, обхванати в
29 пенсионерски организации.
Дейността си развиваме в 24 клубни помещения, предоставени ни безвъзмездно за
ползване от община
Шумен и обслужвани
от технически сътрудници – общински служители.
Според устава ни
членството на сдруже-

Читалища

ни). Тези от читателите, които вникнат в същината на направеното, ще
разберат парадокса „обединение” представят се като обединители на
всички ни!
Братя и сестри, това е мимикрия,
не се поддавайте на приканванията
да подпишете заявление за приобщаване към новоизлюпения „съюз”.
Тази, която разгроми СП-2004, няма място в по-нататъшния живот на
организацията и не може да ни представлява!!!
За Бога, пазете се от „прегръдката” й!
Стефан Груев

Крещяща е
необходимостта от създаване на единен,
обединителен,
национален
фронт на всички пенсионери
за противопоставяне на тези
негативни процеси. Незабавно трябва
да постигнем следното:
 Преизчисляване
на всички пенсии, приведени в съответствие
с европейските жизнени стандарти;
 Окончателно гласуване на Закона за възрастните хора и приемане на подзаконови нормативни уредби – постановления, правилници
и наредби за неговото
приложение;
 Създаване условия
и сигурност за пенсионерите, които желаят
да произвеждат стоки
от първа необходимост
от личните си стопанства и дворове, както и
селскостопански продукти – зеленчуци, плодове, месни и млечни произведения;

 Ангажираност и
участие на пенсионерите, които желаят и
притежават качества,
знания и опит, в органите за местно управление и местна администрация по ЗМСМА,
а защо не и на национално ниво.
Националното обединение на пенсионерите ще подготви и
проведе в края на настоящата година или
в началото на 2020 г.
Национален обединителен конгрес на пенсионерите с излъчване
на централни органи и
послания към тези, от
които зависи нашият
достоен живот.
Драги пенсионери,
време е властимащите

Да не се решава нищо за нас без нас
нието в други структури
е на принципа на колективното членство.
Шуменската общинска пенсионерска организация функционира вече 29 години. Би-

В момента липсват
координация и единодействие между областните и общинските структури за защита
и решаване на национални проблеми на въз-

е загубил своята актуалност и днес.
Именно на такъв
координиращ орган и
структура му прилича да сключва споразумение с национално-

ли сме учредители на
СПБ и на Съюз на пенсионерите – 2004.
Една от основните
причини за регистрацията ни като юридическа единица е случилото се след 4 конгрес на
СП-2004.
Според нас СП-2004
може да се възстанови,
но това трябва да стане
чрез инициативен комитет и избрани делегати от структурите в общините на нов конгрес.

растните хора.
Крещяща е необходимостта от национален координационен
орган и структура за
отстояване и защита
пред държавните институции на националните проблеми на възрастните хора.
Преди създаването
на СП-2004 във СПБ настойчиво провъзгласявахме девиза: „Да не
се решава нищо за нас
без нас”. Този девиз не

то сдружение на кметовете за работата им с
местните структури на
пенсионерите, за клубовете на пенсионерите, да воюва за преизчисляване на пенсиите,
за приемане на закон за
възрастните хора и др.
Ние огласихме във
в. „Пенсионери” нашата
позиция и Декларация за
преизчисляване на всички пенсии в републиката със средния осигурителен доход от 2016 г.

Освен преизчисляването на пенсиите в много скоро време ще се
наложи да се включим и
в организирани национални протестни действия против правителството. Как ще
координираме
действията си?
Нямаме координиращо звено.
Тук и сега е
необходимо да
се споразумеем
и да призовем
пенсионерските
структури в областите да станат областни щабове за протестни действия. Защото протестите ще бъдат поефективни, когато се провеждат
не само в София,
но и в областните центрове пред областната
управа – в един ден с
еднакви искания към
държавните институции.
Много е важно на какъв принцип ще функ-

и законотворците да
разберат, че ние не сме
само гласоподаватели
по време на избори, които гарантират тяхната
власт. Желаещите да се
включат в процеса на
обединението на пенсионерите до провеждане на конгреса могат
чрез своите ръководни
органи по ЗЮЛНЦ и устави, вписани в Агенцията по вписванията, да се обърнат към
ИК на НОПОБ писмено
със заявено желание за
присъединяване към
това национално дело.
За ИК на
НОПОБ и контакти:
инж. Петър Петров,
GSM 0885405158,
София
ционира националната структура – като съюз, федерация, конфедерация или обединение.
Сдружение „Съюз
на пенсионерите –
2004 – Шумен” предлагаме конфедеративния принцип на дейност и действия.
Конфедеративният принцип осигурява съюз на суверенни общински структури. Те си запазват своята самостоятелност
спрямо националната структура и орган;
при конфедерацията
всяка общинска и областна структура има
право да оттегли своето членство без санкции; конфедерацията
действа да се решават
конкретни цели за определено време; логичен завършек от дейността на конфедерацията е изпълнението
на конкретната поставена цел.
Конфедеративният
принцип осигурява суверенитет на членуващите местни структури. Последните са независими единици.

Б.р. В редакцията получихме от Надежда
Касабова, председател на Столичния съвет
на СП-2004 - обединени, „По повод на публикуваното” материал „Къде е истината”, който ще поместим в следващ брой.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Вселената Генко Генков

От стр. 1
Малко преди Халите
някой запя в трамвая силно и на английски.
Хората се обръщат, клатят укорно глава - може
ли в 8 сутринта вече да
си направил главата. А
аз си мисля, че не е необходимо да си пил, за
да пееш в трамвая. Достатъчно е да се казваш
Генко Генков.
Генко Генков влезе в
устата на хората през
януари 1966 г. Тогава на
„Руски” 6 откри първата си самостоятелна изложба. Почеркът му беше странен и различен.
Поведението му - още
повече. Ходеше облечен
като клошар, небръснат
от седмици. Пиеше. Найпровокиращи обаче бя-

ха разбиранията му нестандартни, невчесани, нежелаещи да влязат
в руслото на общоприетите
истини. А
това да
си различен,
винаги
си е било чиста проба грях.
Голям
грях! И
затова в навечерието на партийни
форуми го въдворяваха.
Беше опасен.
На пръв поглед поведението му беше агресивно. След това разби-

раш, че агресията му е
насочена към търсене,
към преодоляване на
препятствия, към вникване в същността на
обекта на отразяване,
на битието и нашата неопознаваема същност.
И тогава хитреците осъзнаваха, че той е лесен.
Ще се самопоканиш, ще
пиете по няколко водки,
ще говорите за изкуство
(ще говори той преди
всичко!), накрая ще кажеш, че без тази картина животът ти е празен,
а имаш само стотина лева, може и по-малко. А
може и
директно да я
откраднеш (Генко Генков може би е
един от
най-крадените
наши художници). Колко му е
да обереш човек, на когото цялото внимание
е насочено, не, който е
обсебен от изкуството.
Той е в друга реалност,
той е в друга вселена.

Има хора, дето си падат по Шишкин, Пусен
и всичко, което е "като
истинско". А разните му
там абстракционисти...
Изкуство на сноби и творци, дето липсата на талант крият зад едри мазки. Има го и това. Но то
лесно може
да се провери, като видиш пътя на
художника.
Например
Стоян Венев
- от самородния талант
на 10-годишното хлапе,
през изящните академични творби до
брадясалите
селяни с големите очи,
до корените на живота.
При Генко талантът проличава още
на 4-годишна възраст почти като Моцарт. За
да стигне до...
До изложбата му в
Софийската градска галерия през февруаримарт 2006 г. Няма плакат, няма надпис. Ако се
сетите да се качите на
втория етаж. Анонимно.

Робинзон стана на 300 години
Преди 300 години в Лондон на бял свят излиза романът на Даниел Дефо за "живота
и невероятните приключения" на Робинзон
Крузо. Книгата става световен бестселър.
Малцина знаят, че героят от романа
има реален прототип.
На 25 април 1719 година излиза романът
на Даниел Дефо "Животът и невероятните
приключения на Робинзон Крузо, морякът от
Йорк..." (това още не е пълното заглавие) и
мигновено се превръща в бестселър. Даниел Дефо посочва и точната дата на корабокрушението на кораба на Робинзон Крузо: 30
септември 1659 г. Робинзон Крузо е изписал
датата върху дървен кръст, на който впоследствие нанасял резки, за да знае колко дена е
прекарал на необитаемия остров.
Тази дата е измислена, както е измислено
и името на моряка. Всъщност "Крузо" е изопаченото име "Кройцнер". Бащата на Робинзон Крузо
в романа е германски търговец от Бремен, който
се е преселил в Англия. Той много искал синът му
да наследи професията. Но младият романтик се
скарал с баща си, който го уговарял да не излиза в морето, и постъпил по свой
си начин.
Последиците са известни. Реалният прототип
на героя от
най-популярния роман на плодовития писател Даниел Дефо, който е написал 500 романа,
исторически трактати, пиеси и есета, е шотландецът Александър Селкирк. Историята на истинския Робинзон и на истинския остров Робинзон е
не по-малко увлекателна от фабулата на романа.
През 1704 г. корабът на боцмана Александър
Селкирк акостира на действително необитаем ос-

тров в южната част на Тихия океан, на около 670
километра от чилийското крайбрежие. Селкирк се
разбунтувал срещу капитана на кораба и го обвинил, че обрича моряците на сигурна гибел, готвейки се да продължи плаването. Корабът е в окаяно
състояние и се нуждае от спешен и сериозен ремонт. Селкирк заявява, че предпочита да остане на острова,
отколкото да се качи отново
на борда. Когато 28-годишният бунтар се успокоява, вече
е късно. Корабът е отплавал.
Това всъщност спасява живота на Селкирк. Той се оказва
прав. Корабът попада в буря
край бреговете на Перу и потъва заедно с целия екипаж.
Александър Селкирк преживява сам на острова в продължение на 4 години и 4 месеца, докато друг британски кораб не
го открива. Селкирк живее в
пълна самота и за да не забрави английския език, чете на глас единствената книга, която притежава - Библията.
Даниел Дефо прочита записките на
Селкирк, преработва ги художествено и през 1719 г.
издава романа, донесъл му по-късно световна слава. Вместо 4 години и 4 месеца неговият герой Ро-

Тук, на втория етаж, е
светът на Генко Генков.
Творби, създадени предимно в 2005 г. - творецът вече е навършил
осем десетилетия. Пейзажи, дървета, къщи.
Художникът беше казал, че обича много ох-

рата. Тук дърветата са в
червено и черно. Истински дървета. Такива, дето те питат, що е това
истина, добро, красота,
идеал. Жестоки дървета - бъркат ти в душата. Сътворени от човек
с болезнена чувствителност. Гранична. На което
той отговаря философ-

ски: „Изкуството е една
крачка към безумието
на истината. Защото истината е безумие”.
Кандински
беше
драснал една вълнообразна шарка. И това беше препускащ кон. Наистина препускащ. А Ген
ко Генков
е търсил
сложни техники, ръмжал е пред
платното,
гледал го
е със свит
поглед, за
да сътвори огледало за всеки
от нас. И този неистов
труд той
ще обясни
простичко:
”Копая цветовете като
с мотика”.
Броени дни след изложбата творецът отиде
в другия свят – света на
хармонията, светлината и цветовете. А на нас
ни остави платната си да
ни провокират, да задават неудобни въпроси,
да разголват нашето самочувствие и суета.
Иван Васев

бинзон Крузо живее на необитаемия остров 28
години. При това не сам през цялото време, а с
верния си спътник Петкан. Освен това писателят
пренася действието на романа в Карибско море
и обогатява историята с увлекателни детайли.
Какво обаче става с Александър Селкирк? Той
се връща в Шотландия, построява си къща на скалистия бряг и седейки в нея, мълчаливо наблюдава морето. Живее изолирано и избягва хората. И до края на живота си така и не прочита романа "Робинзон Крузо". А островът в Тихия океан, на който попада Селкирк, дълго време остава
необитаем. Почти до края на XIX век. Чак тогава
на него се заселват ловци. През март 1915 г., по
време на Първата световна война, до бреговете
на остров Робинзон под обстрел попада германският крайцер "Дрезден", на който тогава служи
старши лейтенант Вилхелм Канарис. За да не попадне "Дрезден" в ръцете на англичаните, командирът на кораба заповядва той да бъде потопен.
Днес подводните екскурзии до лежащия на дъното на морето крайцер са една от главните туристически атракции на острова.
Понастоящем на остров Робинзон (така се нарича официално островът от средата на 60-те години на ХХ в.) живеят около 900 души. До голяма степен природата тук се е съхранила каквато е била по времето на Александър Селкирк.
Някои видове колибри се срещат само тук. Ос-

тровът е истински рай за редки видове животни и растения. Той е обявен от ЮНЕСКО за природен резерват.
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Билянa нe e cпиpaлa дa oбичa Baлepи
Билянa Дoл и Baлepи Бoжинoв ce paздeлиxa, нo
чyвcтвaтa пoмeждy им нe ca oxлaднeли ĸoй знae
ĸoлĸo. Двaмaтa oщe пoддъpжaт вpъзĸa и ce cлeдят в coциaлнитe мpeжи. Бившaтa му пoлoвинĸа
нe cпиpa дa гo пpoвoĸиpa. Ceĸcaпилнaтa cpъбĸиня
oт извecтнo вpeмe пocтoяннo бълвa cвoи paзгoлeни cнимĸи. Билянa ce пoĸaзвa в нaй-paзлични пoзи и cĸaндaлни тoaлeти, ĸoитo нe пpиĸpивaт ĸoй
знae ĸoлĸo oт тялoтo й. Зaпoзнaти ĸoмeнтиpaт, чe
44-гoдишната жена вce oщe тaи дълбoĸи чyвcтвa
ĸъм бългapcĸия нaпaдaтeл и иcĸa пo вcяĸaĸъв нaчин дa нaĸapa Baлepи дa peвнyвa.
Двaмaтa ce paздeлиxa наскоро, тогава бpюнeтĸaтa
oбяви, чe пpичинa зa тoвa ca нaгoнитe нa Бoжинoв
ĸъм жeнитe. Дocтa изнeнaдвaщo двaмaтa бъpзo
зaтoплиxa oтнoвo oтнoшeния и дopи ce зaгoвopи,
чe ca в пpoцec нa cдoбpявaнe. Toвa нe пpeчи нa
пaлaвaтa cpъбĸиня дa cи игpae c Baлepи, ĸaтo
дeмoнcтpaтивнo пoĸaзвa дyпeтo cи в coциaлнитe
мpeжи.

ДecиCлaвa нe мoжe дa oтcлaбнe
ДecиCлaвa нaпълнo ce
e пpeдaлa пpeд тлъcтинитe cи.
Блoндинĸaтa, ĸoятo
дo
cъвceм
cĸopo
минaвaшe зa eднa oт
нaй-ceĸcaпилнитe жeни
в cтpaнaтa, билa нa pъбa нa oтчaяниeтo зapaди
нaднopмeнoтo cи тeглo.
Cлeд 2 гoдини нeycпeшни oпити дa гo cвaли тя
ce e oтĸaзaлa дa ce бopи
и пpocтo e cпpялa дa ce
cнимa в oпит дa cĸpиe
пpoблeмa cи oт oчитe
нa дpyгитe.

40-гoдишнaтa звeздa вeчe нe cмeeлa дa ce
пoглeднe в oглeдaлoтo.
Πeвицaтa гoни 90

ĸилoгpaмa и тoвa cъc
cтpaшнa cилa зaличaвa
имиджa, ĸoйтo oтĸpaй
вpeмe e имала. Ho aĸo

дocĸopo тя вce пaĸ
ce cтapaeшe дa cпaзвa xpaнитeлни peжими, нaдявaйĸи ce eдин
дeн oтнoвo дa влeзe във
фopмa, напоследък билa
вдигнaлa pъцe oт вcичĸo
и вмecтo бeзycпeшнo дa
ce oпитвa дa oгpaничи
xpaнaтa, зaпoчнaлa дa
ce тъпчe ĸaтo зa пocлeднo, твъpдят нeйни пoзнaти. Πapaдoĸcът e, чe
c тopтa, xляб и cлaдoлeд
Дecи ce oпитвaлa дa
бopи дeпpecиятa oт
тoвa, чe e пълнa.
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Bнyчĸaтa нa Toдop
Koлeв yдapи дънoтo
Πoĸoйният Toдop Koлeв бe нacлeдeн в
тeaтъpa и ĸинoтo oт внyчĸa cи, нo нeщaтa излязoxa oт ĸoнтpoл. Oтĸaĸтo нaпycнa Бългapия,
Teди пpoпaдa cтpeмглaвo нaдoлy.
Теодора Колева, ĸoятo глeдaxмe c бpилянтнa игpa в минaлия ceзoн нa „Oтĸpaднaт живoт”, минa пpeз ĸaĸви ли нe мeтaмopфoзи и
в ĸapиepaтa, и в личния cи живoт. Toзи път

oбaчe фeнoвeтe нa aĸтpиcaтa ca пoтpeceни oт
тoвa, ĸoeтo пpaви. Тя ce oмъжи минaлaтa гoдинa зa aнгличaнин и ce пpeмecти дa живee
зa пocтoяннo в Лoндoн.
Taм oбaчe вмecтo фypopи тaлaнтливaтa
инaчe блoндинĸa живee бyĸвaлнo oт пoдaяния и e пoчти yличнa aĸтpиca. Teoдopa yж зaминa в Лoндoн, зa дa пoĸopявa ĸинocpeдитe
c тaлaнтa cи, нo вмecтo тoвa тя yчacтвa в
тpeтopaзpeдни пъpфopмaнcи.
Тя oт мeceци ce издъpжa нe тoлĸoвa ĸaтo
пpoфecиoнaлнa aĸтpиca, ĸaĸвoтo e и oбpaзoвaниeтo й, ĸoлĸoтo ĸaтo aнимaтop, c ĸaĸвитo ca
пълни вcичĸи гoлeми xoтeлcĸи ĸoмплeĸcи.
Ocнoвнaтa paбoтa нa 27-гoдишнaтa
бългapĸa в Лoндoн e дa въpти oбpъч и дa
пoĸaзвa c нeгo нoмepa. Гoвopи ce, чe чecтo гo
пpaви нa oтĸpитo, cъбиpaйĸи пoдaяния ĸaтo
yличнa aĸтpиca.

Гoдинкитe нe Софи е нещастна в любовта
пpocтиxa и нa Гaлa
Гaлa пpexвъpли 50-тe, нo нe cпиpa дa изглeждa изyмитeлнo дoбpe. Eтo зaщo e изнeнaдa зa
вcичĸи дa yзнaят, чe вoдeщaтa вeчe нe e caмo
блoндинĸa и гoдинĸитe нe пpoщaвaт ниĸoмy.
Moднaтa иĸoнa втpeщи зpитeлитe нa „Ha ĸaфe“
c пoнe 2 cм бeли ĸopeни в инaчe шapмaнтнaтa
cи пpичecĸa.

Съдът в Eтpoпoлe
наскоро paздeли Coфи Mapинoвa и Гpингo
пo взaимнo cъглacиe.
Cпopeд peшeниeтo му
бившият oxpaнитeл cи
тpъгвa oт живoтa нa
Coфĸa тaĸa, ĸaĸтo e влязъл – гoл ĸaтo пyшĸa.
Πeвицaтa нямaлo дa
пoвдигнe oбвинeния
cpeщy нeгo зa cpeднa
тeлecнa пoвpeдa. Tвъpди ce, чe aйтoзлиятa й
пocягaл peдoвнo и наскоро й cчyпил pъĸaтa зa
втopи път. Cĸaндaлитe
в ceмeйcтвoтo зaпoч-

нaли oт пъpвия дeн, a
oбиĸнoвeнo пoвoдът
бил eдин и cъщ – peвнocт. Ето какво споделя майката на Софи по
повод личния й живот:
„Aмaн oт тeзи нeйни
мъжe гoлтaци. Aз cъм
й ĸaзвaлa, чe зapaди
нeйнaтa cлaвa и пapи
ca c нeя. Зapъчax й дa
нe взeмa вeчe бeдни
мoмчeтa гoлтaци, a дa
cи нaмepи бoгaт чoвeĸ,
ĸoйтo ce e нacитил нa
пapитe и живoтa, нa
жeнитe cъщo. Tя виĸa –
вяpнo, aмa нaли тpябвa

дa гo oбичaш тoя чoвeĸ,
дa гo xapecвaш. Cъдбaтa
й e тaĸaвa. He чe нe я

xapecвaт мъжeтe, мнoгo
я oбичaт дopи, aмa пapитe й ги пoдлyдявaт. Coфи вce cи глeзи мъжeтe
– пoдapъци, eĸcĸypзии,
ĸyпyвa им дpexи, вcичĸo.
Kaĸ нямa дa иcĸaт дa ca
c нeя? Aмa Гocпoд eднo дaвa, дpyгo взeмa.
Bиĸaм й: дaдe ти дapбa
глac-глacищe, мa нa мъж
нe cлyчи, нe cи щacтливa c жeнeнeтo. Дaнo cъдбaтa ce oбъpнe и oтceгa
нaтaтъĸ дa e щacтливa и
дa cи нaмepи иcтинcĸaтa
пoлoвинĸa.”

Cтeлиaнa: Не съм с Kyбpaт Пyлeв
Kocaтa й пoĸaзвa, чe e ĸpaйнo вpeмe дa пoceти
фpизьop, ĸoйтo дa ce пoгpижи зa визиятa й. Дopи
и нaй-пaмeтливитe й фeнoвe нe знаят тя няĸoгa
дa ce e зaпycĸaлa пo пoдoбeн нaчин.
Явнo oбaчe зa вcяĸo нeщo cи имa пъpви път,
зaщoтo наскоро отново Гaлa бeшe c ĸoшмapeн
вид нa ĸocaтa cи.
Този факт eдвa ли е нeщo пpиятнo зa
пoлoвинĸaтa й Cтeфaн Hиĸoлoв, ĸoйтo e c цeли
10 гoдини пo-млaд oт нeя.
Πчeлapят, ĸoйтo yчacтвa пpeз пocлeдния ceзoн
нa „BИΠ Бpaдъp“, мнoгo дъpжи нe caмo нa cвoя
външeн вид, нo и нa тoзи нa жeнaтa дo ceбe cи.
Teлeвизиoннaтa вoдeщa eдвa ли ce пoĸaзвa
чecтo в ecтecтвeн вид пpeд мъжa, c ĸoгoтo живee.
Caмият тoй имa пpoшapeнa ĸoca, нo oбщecтвoтo
e пpиeлo, чe зa мъжeтe нa cpeднa възpacт тoвa
e нeщo нopмaлнo.

Cтeлиaнa Янĸoвa
пpoгoвopи
зa
cлyxoвeтe пo нeин
aдpec, чe e нoвoтo
гaджe
нa
Kyбpaт
Πyлeв. Гимнacтичĸaтa
peши дa дaдe яcнoтa
пo тeмaтa. „He cъм c
Kyбpaт Πyлeв!“, заяви
тя.
Наскоро ce пoявиxa
инфopмaции,
чe чapoвнaтa бившa
гимнacтичĸa e cмeнилa Aндpea в oбятиятa нa бoĸcьopa. Heщo
пoвeчe, Cтeлиaнa бe
нaбeдeнa, чe e пpичинaтa зa paздялaтa
нa Koбpaтa и пeвицaтa.
Cпopeд cлyxoвeтe те били зaeднo пoнe oт eднa гoдинa. Hяĸoи
дopи oбявиxa, чe дeвoйĸaтa e

бpeмeннa oт бoĸcьopa.
„B cтaтиитe, ĸoитo ce изпиcaxa пo мoй aдpec, нямa

иcтинa. Toвa, ĸoeтo мoгa дa
ĸaжa, e, чe имaм дългoгoдишeн
пpиятeл. Toй ce ĸaзвa Mapтин“,
cпoдeля Янĸoвa.
Tя нe тъpcи мeдийнo внимaниe. Дoбaви, чe нямa ниĸaĸвa
идeя oтĸъдe ca тpъгнaли
cлyxoвeтe зa нeя и Koбpaтa.
Caмaтa Cтeлиaнa e oт Tъpгoвищe, нo живee в Coфия. Tя бe
чacт пъpвo oт ĸлyб „Aлeгpo“, a
cлeд тoвa и oт „Лeвcĸи-Πлюc“.
Hocитeлĸa e нa злaтни мeдaли нa
paзлични ypeди oт двe дъpжaвни пъpвeнcтвa.
Имa oтличия oт peдицa тypниpи. Πpeди няĸoлĸo гoдини
имaшe ĸpaтĸa вpъзĸa cъc cинa
нa Aня Πeнчeвa – Aнгeл Kapaньoтoв.
Страницата подготви
Соня Вълкова
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Paзположен дaлеч
от тюpкоaзените плa-

жове нa Раје в Taнзaния, Zаnzіbаr Whіtе

Мобилните телефони
не увреждат мозъка
Свикнали сме да разчитаме на мобилните
си телефони за редица ежедневни задачи, но
мнозина се страхуват, че излъчваната от тях
радиация може да предизвика рак.
Учените опитват да успокоят десетилетия
страхове, потвърждавайки, че няма научно доказателство, че мобилните телефони причиняват рак на мозъка, съобщават от Daily mail.
Електромагнитното лъчение от мобилните
телефони е с много ниска енергия и не уврежда клетките, съобщава в предаване екип
от учени на BBC.
Тази част от тялото, която е най-близо до
антената, обикновено главата, има потенциала
да погълне част от тази енергия. Някои хора
се притесняват от това, защото според много

Ѕаnd Luхurу Vіllаѕ аnd
Ѕра е yникaлен кът,

по света

съчетaвaщ слънце,
моpе и още нещо.
Идеaлно paзположени нa пъpвa линия,
тези лyксозни вили
пpедлaгaт изключителен комфоpт, спокойствие и пpиключения, зa които не сте и
мечтaли.
Πpоектиpaно от
Nеіl Rосhеr, товa кътче в Зaнзибap може дa
се окaже чyдеснa дестинaция зa yдоволствия и pелaкс. Очевидното не може дa се
отpече – пpикaзнaтa
пpиpодa нa бpегa нa
моpето е достaтъчнa
пpичинa дa посетите
тези лyксозни вили.
Πочaкaйте дa видите стилния интеpиоp. Tогaвa ще сте още
по-yбедени, че товa е
вaшето местенце. Богaтa комбинaция от
идеи, xapaктеpни зa
aфpикaнскaтa и apaбскaтa кyлтypa, сa зa-

ложени в дизaйнa.
Kpaсив бaлaнс междy местнa и модеpнa
изтънченост. Изобилието от дъpвени повъpxности в кaфяво
във всякa вилa е много топъл и пpиветлив
вapиaнт.
Tози избоp символизиpa вpъзкaтa
с пpиpодaтa, която обгpaждa вилите и осигypявa стилнa и спокойнa aтмосфеpa. Kонтpaстиpaщите кpемaви цветове озapявaт всякa
стaя и я пpaвят кpaсивa и достъпнa. Интелигентнa комбинaция
нa дъpво и мpaмоp –
изискaн интеpиоp с
бaлaнс и индивидyaлнa идентичност.
Mинеpaлни
извоpи, кpaсив бaсейн,
изнесени външни бaни, бaмбyкови чaдъpи и бели пясъци.
Съвъpшено!

Шантавите къщи
Архитектурният дизайнер Ами Кандалгаонкар
http://
ameykphotography.
com/ е създал проект
за модерен дом, вграден в една огромна скала, като е използвал
скалните гробници на
Мадаин Салех в Саудитска Арабия. Сравняват творбата му с
"китайска кутия с пъзели". Общият изглед
на сградата се разкрива единствено гледан
отвисоко. Едва тогава фасадата ни показва една сложна конструкция в мегалитната скала.

Скалата
в Саудитска Арабия

Над половината кучкари
спят с кучетата си
изследвания това излъчване може да увреди
ДНК и да доведе до рак.
Биофизикът д-р Йоланда Охийни от Унивърсити Колидж в Лондон пояснява: "От едната
страна на спектъра има йонизираща радиация, която има много висока енергия и високочестотни вълни.
Както при рентгеновите снимки, където хората стоят зад оловни паравани, защото лъчението може да увреди клетки в тялото ни.
Но нейонизиращите лъчения, които домакинските устройства, включително мобилните телефони, излъчват, са с ниска енергия,
ниска честота и не увреждат клетките ни."
"Най-същественият риск за здравето от използването на мобилните телефони е употребата
им при шофиране и разсейването, което води
до пътни инциденти", допълват от института.
В САЩ Националният институт за здраве и
околна среда, центровете за контрол и превенция на заболяванията и федералните комисии по комуникации заедно заключават, че
няма никакви научни доказателства, че мобилните телефони причиняват рак.

Над половината стопани на кучета целуват по-често питомците си,
отколкото партньорите си. Същият
процент собственици предпочитат
да делят леглото с домашните си любимци вместо с половинките си, пише сп. "Пийпъл", позовавайки се на
резултатите от

американско проучване.
Допитването е осъществено от
компанията за кучешки лакомства
"Райлис органикс" с цел да установи
колко близки се чувстват хората със

своите четириноги другари. От фирмата са помолили стопани на кучета в
САЩ да споделят до каква степен обичат и се грижат за питомците си. Резултатите показват, че собствениците
даряват с повече обич домашните си
любимци, отколкото партньорите си.
Петдесет и два процента от участниц и - те в допитването признават,
че целуват по-често кучетата си, отколкото половинките си. Същият процент анкетирани не крият,
че предпочитат да
споделят леглото си със своите питомци вместо
с партньорите си.
Цифрите
вероятно
ще изненадат хората, които не притежават домашни
любимци. Те обаче изглеждат по-понятни, като се вземе предвид признанието на 94 процента от стопаните, че
считат кучетата за едни от най-близките си приятели.
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Знаете ли,
че...

Дежавю е преживяване, при което човек
се чувства сигурен, че
вече е виждал или преживявал някаква нова ситуация, въпреки
че точните обстоятелства около предишната ситуация
са неясни. Терминът
е въведен от френския психолог Емил
Боарак.
В следващите редове ще ви представим 10 любопитни
факта, свързани с този психологически феномен.
 Според Фройд това явление е свързано
със сюжети от забравени сънища.
 Проявата на дежавю намалява след
25-годишна възраст.
 Според изследователите феноменът
е свързан с нивото на
допамина. Затова младите хора го изпитват
по-често.
 При електростимулация на слепоочните дялове на главния мозък пациентите
изпитват чувство за нереалност на случващото се, както и дежавю.
 Съществува теория, според която дежавю е опит, получен в паралелна вселена. Според друга теория е разновидност на подсъзнателното шесто чувство.
 Вероятността от
дежавю е свързана със
социално-икономическия статус и образованието. По-образованите и високопоставени в обществото граждани изпитват по-рядко
дежавю.
 Съществува феномен, противоположен на дежавю, наречен жамевю. Буквално
се превежда като „никога преди виждано/срещано“, „невиждано“ или
„несрещано“. Характеризира се с моментното неразпознаване на
лица, места, ситуации,
които човек в действителност познава, но в
определен момент му
се струват различни и
чужди.
 Според парапсихолозите дежавю е от
наши минали превъплъщения.
 Смята се, че дежавю може да бъде провокирано от т.нар. разделено възприятие. Това се случва, ако първо
бегло погледнете обект,
а след това му обърнете по-голямо внимание.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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Ушуая - пътуване без край

Ако някога сте се
чудили къде точно се
намира краят на света,
ние ще ви кажем и дори ще ви заведем там,
макар и виртуално.
Представяме
ви
Ушуая – най-южния
град на планетата,
който е и най-близо
разположеният до Антарктида. Ушуая е найголемият град в архипелага Огнена земя в
Аржентина и се счита
за най-южно разположения град на планетата, въпреки че според Чили това е Пуерто Уилямс.
Намира се на 3000
километра
от Буенос
Айрес.
Красивото и китно
градче се
слави с горите, живите цветове,
място с неподправен
чар и ярка индивидуалност. А
там, където свършват горите,
се издигат
заснежени
планински
склонове.
Лифтовете
до алпийския ледник
и ски заслоните във
високата планина непосредствено до града може да ви заблудят, че сте в Швейцария, ако не виждате
океана.
Ушуая е град, в който туристите са повече от местните хора.
Градът е предпочитан
обект за посещения на
круизи и собственици
на скъпи яхти, а е и отправна точка за почти
всички изследователи
и авантюристи, насочили се към Антарктида. Всъщност, макар
да е най-близо до Южния полюс, тук изобщо не е толкова студе-

рядко пада под минус
20°C, а през лятото
(януари-февруари) е
около + 20°С. Летата
тук са кратки и хладни,
но затова пък денят е
светъл и продължава
близо 18 часа. Това е
и причината грaдът да
сияе в пищни пъстри
градини. Ледените пипала на Антарктида застигат града на около
600 м надморска височина, където гората свършва и започват голи и заснежени
планински склонове.
На езика на индианците ямаха Ушуая означава „залив, гледащ

но – през зимата (юни
и юли) термометърът

са избити, а преди повече от два века имен-

но тук е бил един от
най-големите затвори
на Южна Америка, в
който са заточавали
най-опасните затворници от континента.
По-късно, в началото
на 19-и век, именно
затворниците построяват града и това е
било част от изтърпяване на наказанието
им. Сега сградата на
затвора е превърната
в музей, а всички затворнически атрибути са скъпи сувенири.
Eдна от големите атракции на туристите
тук е специалната табела „Fin del mundo“

та посока минава и река Енкайонадо. Точно
на другата страна е
океанът. Тук е и пощата на Края на света!
Това е най-южната пощенска станция и също е любима атракция
на туристите. Корабите и яхтите на пристанището се открояват с
червени краски. Найзабележителното приключение тук е пътешествието с катамаран по пътя на Чарлз
Дарвин, който минава в протока непосредствено пред града, между многобройни острови, маркирана запад“. Разположена на бреговете на канала Бигъл, Ушуая разкрива неповторими пейзажи, които няма да видите на
нито едно място
на света - гори,
планини, океан,
глетчери и вятър, вулкан от
емоции на тази
иначе студена
точка от земното кълбо. Трите коренни племена на остров
Огнена земя – яманас,
она и хауш, са населявали земите преди
днешните местни, но

(Край на света). Разхождайки се из Ушуая,
няма как да не минете
покрай Морския музей, музея „На
края на
света“
и индустриалната
зона на
града.
В
далечината се
виждат
заснежените върхове на
планина Олив и я ,
Чинко
Херманос (Петимата братя)
и Ескарпадос. В съща-

ни от фарове с надпис
“Край на света”. Около
тях се излежават тюлени, подскачат пингвини, прелитат птици,
които допринасят за
красотата на Ушуая.
Оттук тръгват и корабите за Антарктида. Една от най-големите атракции в Ушуая е яденето на кралския рак.
Туристите плащат
от 100 долара нагоре само за един и си
го избират сами, като после го изяждат
с помощта на големи
ножици.
Интересен факт е,
че из дворовете на
местните може да откриете много девесил
– разпространена на
Балканите подправка,
но за аржентинците тя
е просто плевел.
Да се разходиш из
Ушуая – Края на света, е истинско удоволствие, защото наймалкото можеш да осъзнаеш, че това не е
никакъв край, а едно
начало, една отправна точка за пътуване
без край!
Ирена Соколова
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Â ïамåт на гåн÷о златåв
През 1960 г. бях
ръководител в пионерски лагер във
Варна. В лагера
цареше спокойствие. Времето минаваше в радостни
и щастливи за децата дни. Истинско удоволствие
за тях бяха часовете, прекарани
на плажа. Гмуркаха се в морските
води пред погледа на своите ръководители. Много деца се научиха да плуват. Към
края на смяната
беше празникът
на Военноморските сили.
Във въздуха летяха самолети и
хеликоптери. Пускаха празнични Лагер Варна. Група лагерници на плажа
листовки, изстрелваха светлинни раке- в морето жена. На ня- брега – доста посиняти и извършваха раз- колко метра от нея ла и цялата треперени други демонстра- плаваше надуваема ше. Бе добра физкулции в чест на тър- плажна чанта. Досе- турничка. Може би сижеството. Погледите тих се веднага, че то- лата и издръжливостна всички летуващи ва е нашата колежка та, които притежавабяха отправени към Дочка от Долна Оря- ше, й помогнаха в бортях. В морето почти ховица, която беше бата с вълните. Скоро
ръководител в лаге- след това дойде на сенямаше хора.
Имах фотоапарат и ра, тъй като и в дру- бе си. Първите й думи
заснемах по-забеле- ги дни бях я виждал бяха: „Представих си
жителните моменти да плува в морето с за момент как целичанта в ръка.
ят лагер ме изпраща
от събитието.
Този
път
бе
изпусв отвъдното.”
В това време две
нала
чантата
и
се
боТя живя дълго след
момичета дойдоха
реше
с
морските
вълтова
и може би още е
при мен и ме помони.
Излизането
й
от
жива
и живее далече
лиха да им напраморето
без
помощ
няот
Трявна.
вя снимка. Веднага
Така моят фотоапасе отзовах на молба- маше да е възможно.
Веднага
вдигнах
под
рат
спаси нашата кота им. Настаних ги в
тревога
двамата
морлежка
от явна смърт.
морето и се приготски
спасители.
Пенчо ПЕНЧЕв,
вих да снимам. ИзСамо след броени
учител пенсионер,
веднъж погледът ми
трявна
спря на давещата се минути Дочка бе на

К

раят на винаги дългата зима. Пролетта е
започнала да се ражда. Процесът е естествен и
скоро топлото време ще се
наложи в дните, нощите и
битието ни.
Имаме уговорка с една
компания от планинари, които наричат себе си цепеняци, да отидем в хижа в Средна гора, където ще пеем и ще
пием, събрани около камина,
ще отпуснем натрупаното напрежение и ще „се заредим”
за новите предизвикателства
на безумното си ежедневие.
Не познавам хората добре.
Всъщност там попаднах случайно заедно със своя колежка. Приеха ме без въпроси.
Споделиха трапезата си, песните си, дори песнопойките си. Останах приятно изненадана. От духа в тези остарели тела (най-възрастният
участник в групата е на 80),
от приятната музика, от усещането, че съм попаднала „на
мястото си”.
И така се озовавам за втори път с компанията от цепеняците пред вратата на
една хижа, чието име е „Надежда”. Дърветата белеят, не
зная какви са, но като ги гле-

дам, един сребрист оттенък
се запечатва в картината, която погледът попива. Стръмен склон, по който копривата отстъпва място на левурдата и след това на „петровите гащи”, които растат именно по това време на годината и ме изпълват с умиление,
защото ги познавам и помня от своето
детство. Обожавам коприва. Взела съм
си ножица, защото с нея ми
е лесно да бера парещите
зелени листа. После се
разхождаме
до един малък параклис,
но объркваме пътя. Нетренираното
ми тяло се затормозява по
стръмнината и
на другия ден
вече се обаждат коляно, рамо, за съжаление амортизацията следва естествения си
ход. Цепеняците са добронамерени. Харесва ми това, че

Душата ти бе добруджански кър,
сърцето ти – пшеница избуяла,
а мисълта ти – лъскав остър сърп,
загребваше и реже като хала.
До болка влюбен в твоята земя,
родила Йовковите герои,
с перо от житен клас ти съумя
да я възпееш във творбите свои.
И тя като любимец те прие,
а пъпната ви връв остана здрава,
не я преряза тънко острие,
от свойта кръв тя вечно ще ти дава.
И Генчо Златев пак ще бъде жив,
за поколения напред ще бъде
със дъхавия черноземен стих,

от който
бликат обич
и присъди!
Ще отшумят
след време
болка, скръб
и ще остане
само памет
свята,
че не умира оня силен дъб
със корени дълбоко във земята.
И пак ще има „майски дъждове,
за да не стене Добруджа във жажда,
а твойте семена от стихове
обилни плодове след теб ще раждат!
Емануил триФоНов, с. кардам

Майчини сълзи
Сълзите сбрах на всичките жени,
които съм обичал в тоя свят,
и ги изсипах над морските вълни
връз пяната със белия й цвят,
а те с попътен вятър устремени,
една след друга тръгваха към мен,
целуваха се с моите колене
и аз отново бях на тях във плен.

Една от тях – гореща и голяма,
опари даже моето лице,
навярно беше тя сълза на мама,
защото трепна моето сърце!
С разсъмване събудено морето
отвори сякаш своите очи,
като чадър над него бе небето,

нямат общи правила, на които да се подчиняват, по-скоро се радват на свободата да
правят всеки каквото му се
иска. Не виждам претенции,
няма напрежение, един влиза, друг излиза, никой на никого не пречи.
Докато чакаме да стане
време за вечеря и цепеняци-

ли по двама, трима, четирима и си говорят. Не водят философски разговори, приказват си тихо, от време на време само се чува смях. Един
чете вестник, друг си гледа
телефона, трети си приготвя „джуркано” кафе. Осъзнавам, че докато лежа и ги наблюдавам, хем ги слушам, хем
не. Бъбренето и смехът им
се явяват някакъв фон, на
който усещам,
че съм успяла да изключа
мозъка си за
момент и реално почивам.
Боже, колко
съм им благодарна! Гледам
набраздените им от времето лица и
не си задавам
въпроса какво правя тук.
За душата, която се радва и
е вдъхновена
да съпреживява, ограничения няма.
По-късно вечерта наблюдавам 79-годишен дядо да
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те да извадят китарите, съм
полегнала на едно диванче в
общото помещение пред камината. Хората са се групира-

огреяно от слънчеви лъчи!
А недалеч на пясъчния бряг
едно момиче маха с кърпа бяла,
със дрехата си бяла като сняг
приличаше на чайка там кацнала,
а после се превърна във русалка
и радостно запляска със ръце,
а след това като сирена малка –
в момиче с
най-прекрасното
лице!
Затичах се натам,
за да й кажа,
че тя изчезна
заедно с миража,
блестяха само
морските вълни,
а над вълните –
същите сълзи,
които аз изсипах
в тъмнината,
и недалече облак пак пълзи,
и гръм се чува като от граната.
Ех, море, море,
съкровища и тайни криеш ти!
Не знам кога светът ще разбере,
че ти ревеш със майчини сълзи!
кръстьо къНЕв
танцува в продължение на
часове, да прегръща табуретка, да си увива тревистозелен
шал като чалма на главата, да
пее песни за България и да се
чувства свободен.
Този път не пях. Нещо е
стъпило върху ми и ме кара
да се чувствам обременена,
уморена и обезверена.
На сутринта установих, че
болката в дясното ми коляно
е остра и не ми позволява свободно сядане и ставане. Покъсно и лявото рамо се включи в този дискомфорт, напомняйки ми, че от време на време страдам и от плексит.
Но пък това, което разбирам, е, че напрежението ми
го няма. Онова напрежение,
с което от години вървим ръка за ръка, онова напрежение, което никога не ме изоставя. Може би се е заплеснало в онази камина, която слушахме как пука нощес, може
би е било пленено от дядото
със зеления шал или пък се е
прехласнало да слуша „Малка жълта рокля” в изпълнение на двайсетина мъже и жени, които нямат нищо общо.
Освен любовта към планината. Цепеняци…
Елена уЗуНова

21.VIII. - 27.VIII.2019 г.
малки обяви
0877/882177 - небесни селения, богове, сън,
смърт, конфликт със
смъртта, произход - 880
страници - 300 лв. "Камасутра" - стара индийска
книга за любовта - 470
стр. Цена 250 лв. "Брахмасутра" - стара индийска книга; полилей трилампов, метален, в изправност - 30 лв.; електрически поялник - работи с резервен нагревател и много припои 25 лв.; проводник венелитов, нов, 6 кв. мм, единичен, едножилен 180 м
- 200 лв., проводник венелитов, мостов 6 кв. мм
22 м - 60 лв., шпилки, различни дължини - 0-5 мм
до 1 см, с много гайки по
1 лв./бр.
0885/503897 - продава 3 нови аку-6-OZM20
GEL, с намаление 45%
0895/779512,
058/624493 - помпа за
миене на предно стъкло "Москвич" 408, УАЗ ръчна, неелектрическа
02/8844654 - продава запазен килим
250/350. Цена 180 лв.
Продава електрическа
печка "Мечта", работеща. Цена 48 лв.
02/9929508,
0889/349169 - продава
чисто ново черно кожено палто
0885/128773 - книга за рода войска ЗРВ
"Славната девета батарея", автор Васил Георгиев. Цена 15 лв.
0898/380387,
02/8242129 - продава
спортен велосипед, китеник, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, часовник с кукувица, вентилатор, старинни - часовник, телефон, фотоапарат
0877/312823 - продава печка на пелети, гоблен "Пролет в ливадите"
0889/378252 - продава апарат за точкова
заварка - 140 лв., мини
казан за ракия - 160 лв.,
нови стъкла вендузи 4 16 лв.
0882/553939 - продава хладилник с фризер
"Prolux" с три чекмеджета - запазен, работещ,
лампа - щипка. Продава
2 броеници с табакера
- нови, по 10 лв., шалте
цветно - 15 лв., гривна с
12-те апостоли, италианска - 16 лв.

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

0886/975614 - заменям голям фризер за малък, продавам кучешка
къщичка, подарявам котета
0888/606053 - купувам запазени стари книги на руски език, печатани преди 1940 г.
032/252448 - продава 1,5 мм стоманена тел
изолирана, бургаски КЗ,
на кангали 250 м - 1400
кг за1000 лв.
0886/123973 - търся
и купувам части за москвич 412 или 408. Може
и бракуван
0889/378252 - продава лечебна кализия. Лекува диабет, катаракта и
онкологични заболявания; струг за дърво без
двигател - 80 лв., мъжки
ризи по 5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 - домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна
дърводелска машина,
фреза за мерцедес купе
115-115, бял ретроволан, стъкло за фар, тасове и др.
0884/623471 - продава акумулираща печка "Изгрев", нова, центрофуга алпака за 3/6/
рамка
0878/905168 - мъжко
манто с подплата каракул №50/52, със сваляща
се подплата - 20 лв.; дамско манто 7/8, не е носено, № 48,50, с подплата
сваляща се - 20 лв.; дамско манто - №48,50, сваляща се подплата - сивобежово - 20 лв.
032/252448 - продава дачия логан на 25 хил.
км. Цена 10 хил. лв.
0898/225564 - за колекционери - продава
реставрирани 2 "Симсон" от 1965 г., идеални
0877/773245 - продавам скулптурен барелефен портрет на Исус Христос с дванадесетте му ученици. Размери 60/40
0898/483353 - продавам джип мицубиши
паджеро спорт, 2001 г.,
турбо дизел, дългата ба-
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Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

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

за, с кожен салон, с теглич, с нови зимни гуми,
с малкия данък. За 2019
г. е платен
0897/866919 - купувам музикални инструменти, български, електрически китари, ехолани, синтезатори и лампови усилватели
0889/378252 - въртяща се поставка за торти
и изложения с елток - 65
лв., мини казан за ракия 160 лв., разтегателна маса - 45 лв.
0888/245413 - продава ръчна месомелачка - 45 лв., два единични
полилея - по 15 лв., спален чувал - 20 лв., елмашинка за рязане на хляб
- 30 лв.
07126/2426,
0884/680784 - продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, струг за
метал, колелета и плотове за банциг, джип „Ланд
Ровър“ - модел 2003 г.,
с документация, ремарке за лека кола, руско,
оригинално, с документация
0879/864103 - продава товарен автомобил ГАЗ-53, дизел - перкинс, мотор ИЖ - Планета - 350 куб.
0889/993415 - продава вътрешни врати от
етаж, правени по поръчка - 50 лв., и 20-литрова
газова бутилка пропан
бутан - 20 лв.

имоти

0885/945153 - изгодно се продава стара къща в с. Полковник Серафимово, Смолянско - 27
хил. лв., с 5 стаи, на два
етажа по 90 кв. м, двор
1500 кв. м
0877/882177 - продавам имот 880 кв. м близо
до язовир "Искър" - двустайна дървена къща 18
кв. м, масивна сграда 64
кв. м, готова за първа
плоча, електрификация,
отлична панорама, на 40
км от София, за лов, риболов, туризъм
02/4690408,
0886/401737 - продавам едностаен, с гараж
в жк "Люлин 3" - София,
навън цялта сграда е санирана с 10 см стиропор, а отвътре: преустроен в двустаен и облепен с дърво. Температурата винаги е 18о. Има
връзка с всички превозни средства, и с метро
наблизо. От източната
страна е красив парк.
20 години без ремонт!
0893/852626 - къща
на два етажа, има ток,
вода и стопански сгради - 700 кв. м
0897/828531 - прода-

времето
биопрогноза
В сряда ни очаква топло и слънчево
Периодът е относително неблагоприятен за здравреме с температури, достигащи до 32 вето на страдащите от бъбречнокаменна болест. Съградуса. В четвъртък и петък ще има ществено място в профилактиката и лечението на
леко заоблачаване, но това няма да до- това заболяване заема ежедневното изпиване поне на
веде до съществени промени в дневни- 2 литра течности дневно. Особено препоръчителни са
те температури. В събота и неделя си- лимоновият сок и чайовете от листа от бреза, леска и
туацията няма да се промени същест- коприва, от стръкове от полски хвощ, от плодове от
вено – август ще ни топли с типични- шипка, от пъпешово семе и бобови шушулки и др. В дните за него трийсетградусови жеги. В те с повишена слънчева активност е възможно зачеспонеделник градусите ще са около 30, тяване на мигренозните пристъпи. За намаляване на
ще бъде слънчево и топло. Във вторник тяхната честота, сила и продължителност ще спомогне се очакват промени в синоптичната не ежедневното изпиване на 30 – 60 милиграма коензим
обстановка – да се радваме на лятото Q10 и на 250 – 300 милиграма магнезий.
в неговата сила.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 25, 26.VIII.

ва къща в центъра на с.
Пешаково - 12 км от Видин, с 3 стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански постройки
0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор
- 6-а категория земя,
равно място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с.
Девенци, общ. Червен
бряг, обл. Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи до трети етаж - в София. Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София. Има ток, вода, двор
850 кв. м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с.
Пъдарско, Пловдивско –
6000 лв.
0897/050151 - продава къща в с. Огнен, 110
кв. м, двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с ток
0898/225564 - приема младо семейство,
пенсионерка, пенсионер до 65 г. - за поддръжка на идеален селски имот в Пловдивско
02/469/0408 - продава едностаен, реконструиран в двустаен апартамент, с гараж.
Цялата сграда е санирана отвън с 10 см стиропор, вътре всичко е
ново, боядисано, сменени са вратите и прозорците. Изложението
е изток-юг, има парк с
много зеленина; връзка с всички превозни
средства, до 3-5 минути,
също и с всички вериги
за пазаруване. Наблизо
има и медицинско обслужване. Без отопление температурата е
18-20 градуса.
0878/768442 - продава стара къща в с. Агатово с 1 дка дворно място
със стопански сгради и
с геран, гараж и асми. С
хубав изглед. Изгодно!
0886/401737 - продава едностаен апартамент, преустроен в
двустаен, с гараж, оборудван с ток и вода, и
др. Сградата е санирана вън с 10 см стиропор. Има връзка с всички превозни средства
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – про-
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дава 3,7 дка нива с над
400 шестгодишни канадски тополи в нея, на
пет км източно от Пазарджик
0876/212235 – продавам къща с 4 стаи, баня, тоалетна във вилната зона на с. Побит камък, Разградско, с чист
въздух и тишина
0895/126075 – купува къща на изплащане в
областите Ловеч, Габрово и Търново
0889/613432 – дава
под наем апартамент –
200 лв., в Ст. Загора
08133/2567 – продава къща гредоред, 4
стаи, баня с тоалетна,
двор, гараж – в с. Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава идеален селски
имот с 2 дка двор, лозе, овошки и две сонди
за поливане + масивна къща в Пловдивско,
общ. Първомай
0893/852626 – продава къща на два етажа
– 8000 лв., има ток, вода, баня, 900 кв. м стопански сгради
0988/233207 – продава в с. Телиш къща,
двор 1 дка и кухня, гараж, 120 асми около къщата. Тя е с 6 стаи, 4 мазета плюс навес – помещение ½ от двора с
овощна градина. Наблизо има хранителен магазин
0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар двор, сгради за животни, с. Ставерци. Цена
по договаряне
0894/297967 – продава вила 3 ет. – Момин
проход, на 60 км от София. Цена 50-60 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс „Аврен” – Ямбол.
Без посредник! Спешно!
0882/488551 – продава подземен гараж в
центъра на Пловдив
0884/411758 – продава двуетажна къща в
с. Нова Върбовка, общ.
Стражица – 5000 лв.
0988/772744 – купува къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни хора
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Обяви

ЛУНеН
КАЛеНдАр

21 август, 21 луНЕН
ДЕН, НаМаляваща
луНа, луНа в тЕлЕЦ
Желателно е да си пазите силите, защото следващият период се очаква
да бъде натоварен за вас.
Обърнете внимание на
своя външен вид – усилията ви няма да пропаднат и
непременно ще ви оценят.
22 август, 22 луНЕН
ДЕН, НаМаляваща
луНа, луНа в тЕлЕЦ
Ще се състои срещата,
която така дълго сте очаквали. Няма да можете да
избегнете обективни трудности, но пък ще съумеете да решите важни проблеми.
23 август, 23 луНЕН
ДЕН, ПослЕДНа
ЧЕтвърт,
луНа в БлиЗНаЦи
Проявете разумен подход към битовите неуредици, за да не провалите отдиха си и отношенията с близките да се влошат.
24 август, 24 луНЕН
ДЕН, НаМаляваща
луНа, луНа в
БлиЗНаЦи
Отделете повече внимание на семейството и благоустрояването на дома –
викнете майстори, за да направят нещата както трябва.
Здравето ви ще бъде добро,
ако не се претоварвате.
25 август, 25 луНЕН
ДЕН, НаМаляваща
луНа, луНа в рак
Не позволявайте да използват вашата доброта за
користни цели, трябва да
се научите да отказвате,
когато е необходимо. В това отношение много ще помогнат вашата гъвкавост и
стремежът ви да чувствате и
да изслушвате събеседника.
26 август, 26 луНЕН
ДЕН, НаМаляваща
луНа, луНа в рак
Пригответе се за неочаквани атаки от страна на вашите колеги, които се дразнят от вашите високи професионални успехи. Ще
имате подходящо настроение за сложен разговор с
най-близките си хора.

Р

одените в зодия Дева са интересни, може би малко сложни
за разбиране. Не вярват в
интуицията и са готови
да се съмняват във всеки
и във всичко. Понякога са
черногледи и еднообразни. Но сред тях се срещат
и много грижовни личности, които първо гледат
за благото на другите и
след това за собственото си.

Жена

Жената Дева няма как
да бъде объркана. Нейната динамика, добър външен вид и неспирна енергия я правят една от найинтересните в зодиака.
Девата е изключител-

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на

йОНкО МАРкОВ

от Велико Търново
който на 16 август 2019 г.
навърши
70 гоДиНи
Честит ти празник! Желаем ти здраве и приятно изкарване на юбилея!
от сем. Фералиеви – Бургас,
и сем. Маркови - Пловдив

ЗаПоЗнаЙте Се

0877/420319 - 77 г./163
см/65 кг. Не пуша, не пия,
търся жена от 70 до 77 г. от
гр. Перник
0899/162664 - търся запознанство с мъж от София
- 75-80 г.
0889/204146 - 63 г./175
см/80 кг, търся отговорна
жена за сериозна връзка, от
60 до 66 г., която да живее
при мен в гр. Априлци, Ловешка обл.
090/363904 - осигурен
вдовец от София, на 56 г., търси другарка за старини
0876/046466 - вдовица на
77 г. търси господин от 77 до
85 г. за спокойни старини при него

Съобщения

Български

0886/589453 - възпитан
пенсионер очаква жената
мечта. С леко предимство е
Северна България
0889/174615 - жена на 75
г./165 см/70 кг търси мъж от
Пловдив до 76 г./175 см/100
кг. Може да е от Асеновград,
Коматево, Хисаря, с кола. Да
не пие, да не пуши, да е образован, домошар, жилищно
и финансово осигурен
0879/986067, 02/9273932
- 72 г. инвалид търси подобен за съжителство и взаимопомощ
0876/212235 - търся човек
с главно Ч, за да теглим заедно талигата на живота. Полът
и годините нямат значение.
Важно е разбирателството
0894/202602 - 71 г./175
см/70 кг, не пие и не пуши,
търси жена за съжителство
или брак
02/4690408 - учител от
София, пенсионер, свободен,

ЧЕСТИТА ЗЛАТНА СВАТБА

На 17 август на сем. ИВАН
(74 г., бивш военен, инструктор на танк) и
ИскРА (69 г., бивша служителка в личен
състав) ФЛОРОВИ
от с. Подем, обл. Плевен,
общ. Долна Митрополия
Мили татко и майко, бабо и дядо,
ЧЕстит 50-гоДиШЕН БраЧЕН живот!
Застанете един срещу друг и вземете ръцете си - ще видите вашия подарък! Това
сте вие самите един за друг! Това са ръцете
на най-добрият ви приятел, силен, отруден,
изпълнен с любов, ръце, работещи заедно,
градили общо бъдеще. Изтрили сълзите на
радост в очите на другия. Прегърнете се и си благодарете, така както и ние сърдечно ви благодарим за всичко, което ни дадохте и неуморно продължавате да ни давате!
с обич от: дъщеря румяна и четиримата внуци иван,
георги, Никола и малката принцеса ивелина
без „опашки“, търси себеподобна дама от 75 г. нагоре. Да
се обаждат дами, които са самотни и искат да им се усмихне щастието!
0897/735261 - 68 г./170
см/70 кг, търся сериозна жена за съжителство при нея от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к. 1577,
лиляна костова - 70 г., образована, очаква писмено
предложение от свободен
заможен мъж
0876/928763 - търся самотна вдовица, при която да
живея
0894/960290 - вдовица

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

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (21.VIII.- 27.VIII.2019 Г.)
овЕН - В началото на седмицата е добре да обсъдите
страховете си. Опитайте се да
се дистанцирате от някои проблеми,
за да не навредите на здравето си.
Очаквайте разбиране от близките си.
тЕлЕЦ - Безрезервна подкрепа от страна на партньора ще ви осигури душевен комфорт. Степенувайте разходите си по важност. До средата
на периода ще направите непредвидени харчове.
БлиЗНаЦи – Заобикалящите ви близки хора ще ви подкрепят напълно. Възможно е
част от вас да бъдат обзети от странни, дори необясними страхове. Решението е в добрия семеен климат.
рак - Интимната ви половинка ще полага за вас
непрестанни грижи. Заемете се с
текущите си отговорности, без да
ги отлагате или да ги изпълнявате
наполовина. Погрижете се за здравето си.

лъв – Изисквайте, но и да
давайте на партньора в любовта. Не позволявайте да
бъдете обзети от мрачни мисли! Около средата на периода изберете приоритетите си за следващия период.
ДЕва - Текущото ви здравословно състояние налага да
си обърнете повече внимание. Желанието ви ще е пряко зависимо от добрата ви форма. Заложете на силната си воля, за да се
оправите.
вЕЗНи - Пълноценната почивка, физическото натоварване и правилно съобразената храна ще спомогнат да бъдете в кондиция. С отличната концентрация
ще се справите с текущите задачи.
скорПиоН - Задължения в
изключително кратки срокове ще ви притеснят. Но от
друга страна, ще ви остане достатъчно свободно време за по-приятни занимания. В любовта сте във
върхова форма.

стрЕлЕЦ - Ще се наслаждавате на вниманието, оказано ви от интимната половинка. През почивните дни ще
искате да бъдете атрактивни в очите на околните. Не отлагайте ангажиментите си.
коЗирог - Самотните представители на знака ще се насочат към намирането на подходящ
човек, който да откликне на индивидуалните им търсения. Здравето ви
е добро и стабилно.
воДолЕй - Ще промените
нещо във външния си вид,
за да впечатлите интимната
си половинка. Загърбете прекомерната си предпазливост. Не се отказвайте от интензивен социален живот.
риБи - Чувствате се във
върхова форма. Също така
е добре да не се лишавате и от компанията на интимната си половинка.
Не пренебрегвайте дребните проблеми в здравословното си състояние.
джеСИКА

Çîäèÿ Äåâà (24 авãуñт - 22 ñеïтември)
но наблюдателна.
Забравете
за несериозността,
бягането
от отговорност и шикалкавенето. Нежните представителки на
зодията сякаш притежават вградени детектори за лъжа. В опитите си
да ги подведете не само
бързо ще бъдете разкрити, но и засрамени.
Дева е една от най-не-

съвършената й природа й диктува да усъвършенства всичко в близкото си обкръжение. Жената Дева може доста добре
сама да управлява разходите си и да постигне финансова независимост.

Мъж

зависимите в зодиака.
Нейната самодостатъчност рязко я разграничава от онези, които истински обсебват хората край
себе си. От друга страна,

21.VIII. - 27.VIII.2019 г.

Мъжете Дева са аналитични, наблюдателни,
обичащи да помагат, надеждни и прецизни. Разбира се, като всички хора
те имат и своите негативни страни.
Част от тях са: скептицизъм, дребнавост, студенина, недостатъчна гъвка-

вост и понякога намесване в чуждото лично пространство. Представителите на тази зодия могат
да ви изглеждат малко нерешителни и бавни. Това се дължи на нуждата
им да са наясно с всички факти, преди да вземат решение. Мъжът Дева има много мощен ум,
но е склонен да живее в
отрицание. Представителите на тази зодия не обичат да анализират своите
чувства по простата причина, че не желаят да задълбават в тях. Това ги
прави да изглеждат студени пред околните. Девите имат непредсказуем и понякога нестабилен темперамент.

ва дама от 64 до 75 г. за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и весел човек
0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 ,
0895/245207 - пенсионер
търси свободна жена, също
пенсионер, без проблеми, с
добър характер, милостива,
добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и разбрана. Да е със
собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование, от
село или град.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

23 август 2019 г.
17:57:20 ч. - последна четвърт. За да смъкнете 1-2
кг, трябва да започнете
диетата от този час и да
продължите на сокове и
течности до същия час на
следващия ден.
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Конфликти

Пожари вилняха в страната

37

Крими
Изпепелени гори
Огънят
Евакуираха
Гасиха
край Свищов
хора
сметището хроника
е овладян
в Шишманци
Пожарът на свищовското сметище е локализиран.
Там горяха 50 декара отпадъци на сметището, което не
би трябвало да функционира. Тепърва ще се установява
дали органичните отпадъци
са причина за запалването.
Екипи на противопожарната
служба дежуриха през цялата нощ. Пушек от сметището
е стигнал до част от Свищов.

Пожарът край хасковските села Брягово, Любеново и Родопи е обхванал
8000 декара площ, близо 4000 дка от
тях са горски фонд.
В потушаването на пламъците участваха 93-ма пожарникари, горски служители и военнослужещи. Поради вятъра и
усилването му гасенето бе затруднено.
При разследването от Районната прокуратура в Хасково се оказа, че психично болен мъж е причинителят на огнената стихия. "Пожарът идва отнякъде и
после става горски. И стават неуправляеми нещата. В последните 35 години
аз не знам някой да е наказан за това,
че ние гасим чужди грехове", заяви директорът на Общинското лесничейство
Георги Масларов.

250 човека са
били
евакуирани заради пожар в
СПА-хотел във Велинград след сигнал за силно обгазяване. Пожарът е
възникнал в сауните на СПА-центъра
на хотела, откъдето
е започнало и обгазяването. При инцидента няма пострадали хора.

Четири дни след възникването на пожара на депото
за отпадъци край Шишманци продължи гасенето на
тлеещите в дълбочина участъци. Теренът се облива с
вода и се насипва пръст, но
натрупаните отпадъци са
повече от 10 метра и на този
етап не може да се прогнозира кога пожарът ще бъде
напълно овладян.

Щети по магистрала „Струма”

Огромни щети са нанесени на магистрала „Струма” след пожара, който из-

бухна край Дупница в депо
за вторични суровини. Пътят остава затворен поне до

сряда, защото не е безопасен за пътуващите
върху него. Сметката
за ремонта ще я плати
собственикът на депото за вторични суровини, който ги е складирал там в нарушение
на всички правила и
които изгоряха, нарушавайки целостта на
моста. Прокуратурата
вече е сезирана и също започна проверка
кой е допуснал всичко
това да се случи.

Младежи трошиха, биха Измамница лъже
и стреляха в Бургас пенсионери

Групa oт пeтимa
млaдeжи пoд 20 гoдини, тримa oт кoитo нeпълнoлeтни, e зaдържaнa в Бургac.
В Пeтo рaйoннo упрaвлeниe билo пoлучeнo cъoбщeниe
oт
36-гoдишeн
бургaзлия,
чe
прибирaйки ce cъc
ceмeйcтвo cи
в рaйoнa в
к-c "Лaзур",
зaбeлязaл
кoмпaния oт
мoмичe и пeтимa млaдeжи, eдиният oт кoитo бeзпричиннo cчупил прoзoрeцa нa къщaтa му.
Бургaзлиятa зaeднo
c бaщa cи нacтигнaл
млaдeжкaтa кoмпaния

и влязъл в cлoвecнo
прeрeкaниe. Млaдeжитe ce държaли aгрecивнo, кaтo, oбгрaждaйки
oпoнeнтитe cи, зaпoчнaли дa ги oбиждaт и
дa им нaнacят удaри.

Eднo oт мoмчeтaтa извaдилo гaзoв пиcтoлeт
и cлeд зaплaхa гръмнало мъжа. Нaмecили
ce cлучaйни грaждaни
и кoмпaниятa ce рaзбягaлa. Бургaзлиятa и

бaщa му нe ca пoлучили ceриoзни нaрaнявaния. Млaдeжитe ca
уcтaнoвeни и зaдържaни зa cрoк дo 24 чaca.
Те ca нa възрacт мeжду
14 и 19 гoдини, тримa
са криминaлнo прoявeни.
При извършeния
обиск
пиcтoлeтът
и двa гaзoви
пaтрoнa ca oткрити в 14-гoдишнaтa девойка.
Млaдeжитe нaпрaвили пълни
caмoпризнaния, кaтo
двaмaтa извършитeли
нa дeяниятa ca тecтвaни зa упoтрeбa нa aлкoхoл и нaркoтици.
Прoбитe ca били пoлoжитeлни.

48-годишната
жена от
Йоаким
Груево,
измамила
78-годишен пенсионер с
3800 лева
с лъжливото обещание да съдейства за смяна на
тазобедрената му става, е заподозряна като извършителка и на друга кражба, съобщават от пловдивската полиция. В два поредни дни жената изтеглила
парите от банковата сметка на трудно подвижния
мъж, когото подвела, че ще му съдейства за смяна
на тазобедрената става.
За нея криминалисти от Второ РУ са събрали доказателства, че е влязла в дома на 82-годишен дядо в Пловдив, като се представила за инкасатор на
дружество „ВиК“. От пенсионера измамницата отмъкнала 1000 лева.
При задържането й жената е направила самопризнания и възстановила част от отнетата сума.
Повдигнато й е обвинение за измама, което предвижда лишаване от свобода до шест години.
Тя е освободена от ареста срещу парична гаранция.

Циганин изнасили и умъртви момиченце

Малко
дете
беше намерено
в тежко състояние в сливенското село Сотиря.
Момичето на 7
години е починало малко по-късно в болница. Детето е било изнасилено и пребито. Намерено е в
края на селото,
на метри от дома си. Откарано е в болница, но лекарите

не успели да спасят
живота му. Заподозреният за бруталното престъпление
е 21-годишен жител на село Сотиря. Той е Мартин
Стоянов
Трифонов (21 г.) от Сливен. От МВР пуснаха снимка на заподозрения. Местни
жители разказаха,
че той е видял жертвата си
в магазин в селото, където

отишло да си купи сладолед,
а мъжът пиел алкохол пред
търговския обект.
Съселяните му разказват,
че той и друг път е посягал
на деца, заплашвал малчугани с палки и ножове. Известен е и с множество домови кражби. 21-годишният
мъж бил стеснителен, не общувал с хора.
Мъжът няма работа, не е
завършил образование, лежал е в затвора за кражби.
Детето живеело с баба си

и дядо си, тъй като майка му
работела на морето.
След няколкодневно издирване в гориста местност
с помощта и на местни хора
предполагаемият убиец беше открит, като поради оказана съпротива беше прострелян в крака. След болничен престой е разпитан и е
напрпавил пълни самопризания.
При направените ДНК изследвания е открит и доказателствен материал, че той
е извършителят. Грози го доживотен затвор без замяна.

Българин
се самоуби
в италиански
затвор
33-годишен българин, задържан за
кражба на мобилен
телефон, се е самоубил в затвора в италианския град Пескара. Тялото е открито в
килията. Българинът
е бил арестуван през
май т.г. 33-годишният
мъж е имал съучастник - алжирец, който
го е чакал с мотопед.
След кратко преследване карабинерите са
ги задържали. Мъжът
е бил наркозависим.
Румънки
пострадаха
при катастрофа
Три румънски гражданки са пострадали
при тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла,. Лекият автомобил, с който са пътували чужденките, се е
ударил в тежкотоварен камион.
Изстрел в метрото
19-годишен служител на охранителна фирма е произвел
неволен изстрел в района на метростанция
"Сердика".
На място полицаите
са установили, че докато тичал да хване
влакчето, 19-годишният служител на охранителна фирма изпуснал законно притежавания си газов
пистолет, който произвел изстрел.
Няма пострадали.
На мъжа ще бъдат наложени санкции за неправилното съхранение на оръжие.
Германец
открадна чанта
В Слънчев бряг е задържан немски гражданин, откраднал чанта с документи, дебитни карти и пари. Кражбата е станала в магазин в курортния град,
съобщиха от Областната дирекция на полицията в Бургас.
Задържаният е на
18 години. Срещу него е образувано бързо полицейско производство.
Сигналът за кражбата е подаден в Районно управление
"Полиция" - Несебър
от служител в магазина.
Откраднатата сума
е в размер на 650 лева и 185 турски лири.
Екип на линейка
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

2
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обява: 55-годишна
майка на трима програмисти търси някой неувреден на тази тема да
я научи как да ползва
интернет.

скъпи!
Поне
веднъж да ми беше казал "Слънчице мое!"
- Добре - слънчице
мое!
- Сега кажи "Най-скъпа моя!"
- Най-скъпа моя.
- А сега измисли нещо мило самичък.
- Лека нощ!

1-ви закон на механика:
- В момента, в който
си омажеш и двете ръце
с машинно масло, носът
те засърбява зверски и

– Ами така сме ние, хората на изкуството...

във влака:
- За къде пътува красивата госпожица?
- За Варна.
- И какво я тегли натам?
- Ами локомотивът.

- Миличка, липсваш
ми, ще се видим ли днес?
- Не мога, скъпи, болна съм.
- Тогава ще те чакам в
аптеката - в девет. Обичам те!

кръстили го Метадончо на дядо му Методи и дядо му Дончо, а той
сам си станал наркоман.

Задължително ли е
с*кса за помиряване да

освен това ти се допикава.

На касата:
- Повръща ми се от
обслужването и от вашия супермаркет!!!
- Торбичка да дам ли?

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

Двама бивши мутри
случайно се срещат:
– Ооо, брато! Какви
времена бяха... Ко стаа,
как я караш?
– Бива. Поизпрах парите от рекета и наркотиците. Сега съм уважаван бизнесмен. А ти
с какво се занимаваш?
– Аз много харчих, не
си правих сметка... И сега съм се хванал да бачкам охранител в театъра.
– Колко пари изкарваш от това?
– 400 лв. на месец.
– Ааа, много малко,
бе!!

се прави с човека, с когото си се скарал? За една
приятелка питам...

Днес, докато страдах
на зъболекарския стол,
имах време за размисли. И така, като си видиш зъболекаря на улицата, той те пита: "Как е
зъбът?"
Интересно какво пита гинекологът
при среща?

тя бе
като бисквитка трудно
се огъваше, докато не се
намокри...

- колко българи са
нужни, за
да завинтят една крушка?
- Трима. Един, който
да я смени, и двама, които да спорят колко ста-
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Смях от сърце

Депутатски сандвич
рата е била по-добра.

- скъпа, ти написа ли вече писмо до
Дядо Коледа?
- Не, разбира се.
Аз съм жена и си
имам принципи никога не пиша първа. Като се напия, ще
му звънна...

колкото по-отдавна една жена не
е правила с*кс, толкова по-силно се
смее на шегите на
мъжа.

Малкият Асанчо
пита баба си:
– Ма бабо, що ти е
така гладка кожата,
що ти е така стегнато тялото?
– Щото съм на 28
години бе, келеш!

- Защо се разделихте с нея?
– Два месеца все
мрънкаше на тема
“Ти не ме обичаш”.
– И какво?
– Какво, какво? Убеди ме!

- какво правиш?
- Упражнявам силов
контрол върху биологична единица с приятелски наклонности към
хомо сампиенс.
- Моля????

- Ми аз пък мога да
пия и без да се веселя,
ама не го изтъквам...

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

Моят организъм на
практика сутрин почти
целият не иска да става
за работа, а частта, която
става, въобще за работа
не мисли...

когато носът на
снежния човек е салам,

- Бия кучето.

Най обичам, като ми
кажат: "Мии, аз мога да
се веселя и без да пия!"

свежо.
- Добле, тате, мелси!

Позвъняване в офиса на лигата на суперге-

много обичам да го
ям...

- тате, какво е "кул"?
- Нещо яко, готино,

роите:
- Ало, офисът на "Супергероите"?
- Да, каква е вашата
супер способност?
- Ставам сутрин за работа в 4:00 без проблем.
- Вашата сила е твърде голяма.

- Досаждам на жените само когато съм пиян!
- каза смутено той.
А тя мълчаливо извади бутилка водка...

Намислих си желание, духнах свещите и...
в църквата се възцари
недоумение.

Питат евреин:
- Как можахте да продадете Исус за 30 сребърника?!
- Щом сме го продали
за 30, значи е струвал 15.

тичащите подир колите кучета... са душите на уволнените катаджии!

- Днес в детската градина играхме на чичо
доктор.
- И как беше?
- Ами цял ден седях на
едно столче в коридора
и чаках.

когато руснакът извади третата бутилка

водка,
немецът се престори на
умрял...

- тате,
какво ще
ми вземеш
за Коледа?
- Парите от сурвакането,
сине!

Днес,
ако
бях
студентка,
щях да пия
и да денся в някоя
дискотека
с колегите
цяла нощ
и щях да имам поне 50
кинта в джоба...
Обаче аз съм завършила отдавна, вече работя, а с 50 лева трябва
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да изкарам цялата седмица...

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

Майка се кара на сина си:
- Ти си глупав и смотан като баща си!
Съпругът й през това време бил близо до
вратата и чул всичко,
след което влязъл в стаята и казал:
- И какво излиза - че
съм глупав и смотан?
- Млъквай, това не е
за теб...

Един седи на брега
на реката и лови с две
въдици. Едната хвърля във водата, а другата зад себе си на брега. Минава друг и любопитства:
– Кажи ми защо хвърляш на брега, това не е
логично?
– Не казвам, тайна.
– Ще ти дам 10 лева, само ми кажи
– гризе го любопитството!
– ОК,
давай!
Оня
му дал
парите
и чака
за отговор.
– Ми
на онази
въдица във
водата от сутринта нищо не
се е обадило, ама
на другата ти си петият за днес...

съдията:
- Защо сте пребили
приятеля си? Да не би
да сте употребили алкохол?
- Не. Ядох вафла трепач!

Баба решила да запише висше, питат я:
- Защо сега, бабо, на
стари години?
- Ами дядото каза, че
иска да задява студентки и затова.

от този Фейсбук
заприличах на френския национален флаг
- очи червени, лице
побеляло, задник посинял....

Неповторим с*кс е,
когато мъжът не може
да повтори...
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Хумор

Хумор

Български

21.VIII. - 27.VIII.2019 г.

За великодушието

По нашенски

Дълго българинът тропа,
до Европа се докопа.
И горя, и се бори,
ама я… побългари.
Та от тази калимера
пак роди се далавера:
взема евро за развой,
а строи си замък свой,
вместо бизнес да върти,
кефи се зад сто врати
с механизъм много прост –
сам на себе си е гост!
Печени сме, няма що,
от крадливо сме тесто!
Уляна Петкова

При някого великодушието може и да е
поза, но когато това е така, аз не мога
да го разпозная. Пък
и не се интересувам
особено – отнасяй се
добре с мен, усмихвай
се и ако си дама, може
да ме целуваш дори –
доброжелателно, пък
нека и това да е поза.
Понеже от всички
хора познавам найдобре себе си, затова няма да се сдържа
и ще призная съвсем
откровено, че съм изключително великодушен и доброжелателен човек. В найголяма степен великодушен съм към мене си: желая си само
най-хубави неща, обичам си се искрено и
си прощавам всякакви прегрешения. И това е толкова естествено. Какво бихте казали за човек, който
мрази себе си, който ненавижда себе си,
човек, който е готов
тъкмо на себе си да
направи най-голямата мизерия? Бихте ли

желали да имате
нещо общо с
подобна личност? Въпросът ми е видимо риторичен.
Но аз
съм великоду-

брожено и

шен и към
другите хора –
на всички желая само доброто и нещо
повече: това не
ми струва никакво
усилие.
Н а
един
съсед
примерно жена му му
изневерява. Аз не мразя тази жена и защо да
я мразя, тя не изневерява на мене, нали така? Напротив, отнасям
се към нея с благоразположение и си викам
– дано само любовникът й да е свестен човек. Викам си го наум,
понеже се отнасям до-

лателк ъ м
м ъ жа й,
моя
съ-

сед, и
му жел а я
н а истина да се
случи тъй,
че той да
се освободи един ден
от онези недостатъци, принудили съпругата му да тръгне по
пътя на порока.
Много великодушно се отнасям и към
правителството. Към
сегашното, към миналите и към бъдещите правителства, искам да кажа. Защото аз
едно знам – колкото и
да ровим из потайните кътчета на общест-

вения ни живот, ние
нищо не можем да намерим такова, че като
го сложим на власт,
още на другия ден
да не ни се иска да
го сменим. Следователно остава ни да се
отнасяме великодушно към него – или към
тях – ако имаме предвид, както отбелязах,
предишните и бъдещите. Никакво друго
отношение не можем
да имаме.
И да не говорим,
че ако нашето великодушие не е напълно естествено, не идва от дълбоките ни
вътрешности,
ние
напразно ще хабим
нерви, които иначе
могат да ни осигурят продължителен
живот и относително щастие.
Тъй че има смисъл
да не позираме, а да
приемаме нещата такива, каквито са, пък
понеже и хората около нас са част от нещата, струва си да бъдем искрено доброжелателни, след като не ни се предлага никаква друга възможност.
Божидар ТОМОВ

Изборите и играта
“Тука има - тука нема“
1. Организаторите изглеждат винаги като ужасно почтени и честни хора.
2. Организаторите обещават
всичко да бъде честно.
3. Организаторите обещават
лека печалба.
4. Правилата са много прости.
5. Участието отнема съвсем
малко време.
6. И отгоре на всичко е леко
и приятно.

7. Неучастващите смятат
участващите за идиоти.
8. Оборудването е много
просто и задължително се проверява дали няма нещо скрито в него.
9. Всичко се прави слепешката.
10. Накрая обявяват победителя.
11. Държавата се прави, че
няма нищо общо с организаторите.

ТАКА Е

Корупцията не строи гаражи,
а сгради чак до небесата вдига.
Живее по високите етажи,
за да не може никой да я стига.

ЕХ, САМО…

След НАТО и мечтан Евросъюз –
ура! Сълзи под синкавата вис.
Но ядец. Пак сме голи дибидюс.
Отпреде даже без смокинов лист.
Но сме ербап, със лъвче на калпаците.
И пуцаме с пищови ката ден.
И ще узнаем где зимуват раците.
Ех, само да се гмурнем във Шенген!

СРАМУВАЙ СЕ,
АМЕРИКО!

За всичко има в нас добри основи.
Най-вече партии градим с наслада.
И няма да се спрем да правим нови.
Не стигне ли числото им хиляда.
По този знак ще щръкне нашта къща най-едрата сред всички върхове.
Срамуваш се, Америко могъща,
че твойте партийки са само две!
Генчо ЗЛАТЕВ

12. Ние пък не знаем кой
стои зад организаторите.
13. Както и да играеш, накрая
губиш.
14. Да се лови за ръката нечестен организатор е опасно
за вашето здраве!
15. Накрая всички разбират,
че са ги прекарали, но не могат
да разберат как.
16. Като
ни
прекарат
веднъж, след това тичаме да
играем пак.

 Той е готов да мине и през ада, за да постигне целта си. Но само ако има начин да мине метър.
 Само една честност ми остана. Обаче не мога никъде да я
пробутам.
 Бъдещите поколения какво може да направят за мен, освен
да ми зачеркнат името от списъка на гениите.
 Жените са про-

Врели-некипели
зрачни дори когато
много дебело са облечени.
 Все още гоня жените. Но вече за да се махнат от главата ми.
 Хора, запазете спокойствие! Несигурното
бъдеще вече е зад нас.
 Ако искате останалата част от живота ви да изглежда безкрайна, може да се ожените за зла жена.
 Добре, че здравна-

та система все още издава условни присъди.
 Който употребява наркотик, бързо се
превръща в наркотиквеник.
 Мъжът се радва,
когато е в обятията
на жената, а тя се радва, че той е паднал в ръцете й.
 Пазете се от здравеопазващата система, ако искате да живеете дълго.

 Никой досега не е
успял да превърне света в по-добро място
за живеене. Обаче има
напредък в превръщането му в място за
по-бързо умиране.
 Предпочитам да
ми гостуват по телефона. Така не ми се налага да се чудя с какво
да ги почерпя.
 Епитафията е
като антиреклама
за бракувана стока.
Турхан РАСИЕВ

Пет истини в живота

1. Не е нужно да се натрапваш на хората - те сами
ще те потърсят, ако се нуждаят от теб.
2. Не е нужно да се вярва на думите - в днешно време те не струват нищо.
3. Цени тези, които държат на теб, и дръж близо до
себе си тези, които не се нуждаят от теб.
4. Не вярвай на оправданията - ако човек има желание, той ще го направи при всякакви обстоятелства.
5. Не съди за хората по себе си - те не могат да направят за теб това, което ти си готов да направиш за тях.
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