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репортаж от
гостуването
на екип на в.
„Пенсионери“
във Варна
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Год. XXIX (1365)
НАЦИОНАЛЕН

В следващия
брой
очаквайте

СРЯД А

В коментара си за актуализирания размер на пенсиите от 1 юли
икономистът проф. Боян Дуранкев
опроверга тезата, че броят на пенсионерите у нас непрекъснато расте: „След 2000 година няма увеличаване на дела на пенсионерите и
те би трябвало да получават по-високи доходи, за да изкарат щастливо своите
старини.

Мечтите
се сбъдват
гостува актрисата
Лилия мараВиЛЯ
- г-жо маравиля, как и кога решихте,
че актьорството е вашето призвание?
- От малка се занимавам с театър и други намерения не съм и имала. Нещата се
подредиха съвсем естествено. Усетих, че
именно това изкуство ще ме прави щастлива и ме прави. Обичам работата си и се
чувствам късметлийка, че я имам. Знаете
ли, всъщност аз се забавлявам, не го приемам като работа. Отстрани може и да изглежда лесна и приятна, но тя е тежка - и
психически, и физически. Но когато се върши със сърце и с удоволствие, тази умора
някак си не се усеща.
на стр. 22

Кой се страхува от Брижит
Бардо?
На 28 септември
тази година легендата на световното
кино Брижит Бардо ще навърши 85
години.

на стр. 2

„Жертвите на комунизма“
груба фалшификация
на българската история

Една недоказана исторически невярна цифра от 25–30
хиляди убити без съд и присъда в първите дни след Девети септември 1944 г. се налага на обществото. Това се прави чрез пресата, телевизиите,
учебните програми и учебниците по „История и цивилиза-

аБонираЙте Се!

от 1 до 15
септември във
всички пощенски
станции

1 месец 3,50 лв.
2 месеца 6,30 лв.
3 месеца 9,10 лв.

ция”. Представя се на обществото и предимно на децата
едва ли не като окончателна
историческа истина, като истина от последна инстанция.
И в началото на август 2019 г.
отново се представи по една
от ефирните български телевизии.
на стр. 4

91-годишен нашенец шампион по плуване
за ветерани

КаталоЖен №552

на стр. 9

доброволци помагат
Ïðåäèçáîðåí õîä на възрастни
ПоЗиЦиЯ

Сагата с втората ни ядрена централа върви
към положителен завършек. определено гербаджиите ще използват този предизборен ход, за да
печелят гласове край дунава, където не се радват
на особени симпатии. За изминалите три мандата на тяхното управление токът поскъпна с 30
на сто, таксите за вредни емисии от топлоцентралите станаха непоносими и тенденцията те да
бъдат затворени в цяла европа – съвсем реална.
кой и как ще дострои „гьола”, в който вече са вложени милиарди народни пари, ще се решава с конкурс. Без участието на братушките е невъзможно
приключването на проекта и тъй като реакторите са техни, патологични русофоби отново дрънкат врели-некипели за загубите от аеЦ „Белене”.
абе господа, не ви ли омръзна да се излагате?
Самият Б. Борисов отиде чак в туркменистан, за
да се подмазва на премиера медведев в опити да
поправи грешката, а вие сте като коне с капаци.
дори баба Пена от Бусманци разбра, че няма поевтин ток от произведения в аеЦ „козлодуй”. Че
рожбата на българо-съветската дружба е с чиста
печалба между 65 и 100 млн. лв. годишно и крепи
цените на все още поносимо ниво, а вие, „експерти демократи”, рупате ли рупате зелена трева!
Питаме: ако я имаше втората атомна, дали
щяхме да сме най-бедни на континента? очакваме отговор от яростните соросоиди и некадърните управници.
„П“

Врачанско село се подмлади сериозно, макар и за седмица. Причината за това е инициативата „Село назаем”, в която доброволци гостуваха в крайдунавското селце Долни
Вадин и помагаха на възрастните хора в домашната работа.
В замяна пък получиха топла закуска, меко
легло, люта ракия и много любов.

на стр. 3

на стр. 23

1 септември - 80 г. от началото на Втората световна война

найкървавият
конфликт
на планетата

на стр. 13

левитан гласа на
епохата
на стр. 30

2

2
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М

ежду хората често възникват спорове по имуществени въпроси. Те понякога
стават предмет на дълги съдебни дела за подялба на имущество, за невърнати заеми, за некачествено строителство,
за граници на имоти и за
какво ли още не. За да не
стигат страните по тези спорове до съдебната
зала, законодателят ги
насърчава сами да ги решават, като се опитат
преди да се обърнат към
съда, да се спогодят. Това
означава да сключат договор за спогодба. Нещо
повече - дори при влезли
такива спорове в съда съдията прави всичко възможно страните да постигнат спогодба. Практиката е показала, че и
„най-доброто съдебно решение е по-лошо от найлошата спогодба”. Това е
така, защото съдът отсъжда нещата по закон,
докато страните при
подписване на договор за
спогодба се съобразяват
изцяло със своите интереси.
съществуват два вида
спогодби.

Първия вид е
извънсъдебната
спогодба

Тя се подчинява на
правилата на чл. 365 от
Закона за задълженията
и договорите (ЗЗД) и е

определена като: „С договора за спогодба страните прекратяват един
съществуващ спор или
избягват един възможен
спор, като си правят взаимни отстъпки.” От определението на закона става ясно, че е невъзможно да се стигне
до спогодба, ако

страните не
проявят взаимност и всяка от
тях не направи някакви
отстъпки и компромиси.
Спогодбата е немислима
без добра воля, вникване и зачитане интереса
на другата страна, като
всеки преценява в същото време докъде може
да отстъпи от своите интереси, без да се ощети.

Декларации
за живот

Българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на Република България и на Република Турция за изплащане на български
пенсии в Турция, са задължени по силата на
това споразумение два пъти в годината да
декларират пред българските власти, че са
живи. Получателите на такива пенсии трябва през месеците януари и юли на съответната календарна година да се явяват лично
пред официален орган в Република Турция за
заверка на декларацията за живот. След заверката оригиналът на документа се изпраща до Националния осигурителен институт
(НОи), дирекция „Европейски регламенти и
международни договори“, на адрес: 1303,
софия, бул. „ал. стамболийски“ № 62-64.
Пенсиите на лицата, за които документът не
е получен в срок до 10 февруари - за първото
полугодие на съответната календарна година, и до 10 август - за второто полугодие на
същата, се спират. Изплащането им се възобновява след получаване в НОИ на въпросната надлежно заверена декларация за живот.
Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и консулите на Република България в Република Турция, турският
Институт за социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от турското вътрешно законодателство - община, кметство, областна управа, нотариус и т.н.
Образец на декларацията за живот е достъпен на интернет страницата на НОИ в рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри и образци по регламенти“/ „Образци
на декларация за продължаване изплащането на български пенсии на лица, живеещи в
други държави“.

Другата спогодба
е така наречената
съдебна спогодба.

Тя се осъществява пред
съда. Там също се декларира от страните, че са
постигнали споразумение
как да се реши съответният спор и

съдът се
произнася с определение,
с което одобрява постигнатото съгласие. В следващия чл. 366 от ЗЗД законодателят посочва два
отделни случая, когато постигнатата и подписана от
страните спогодба е нищожна, тоест тя не може
да произведе съответни-

те права и задължения. В
текста на закона се сочи
че: „Спогодбата върху непозволен договор е нищожна дори ако страните
са се спогодили относно
неговата нищожност” или
ако спогодбата „е сключена въз основа на документи, които по-късно са
били признати за лъжовни”. Примерно не можеш
да сключиш договор за
спогодба въз основа на
фалшиви документи
за собственост. Тези
спогодби не произвеждат съответните правни последици и съдът
ги обявява за нищожни. Страните
не могат да се позовават на тях и
от тях не могат да
черпят права.
Накрая ще подчертая, че договорът
за спогодба е особен
вид договор и често
пъти до него се стига
трудно, особено когато
се касае за имоти, делби и други сделки на
голяма стойност. Затова
договорът за спогодба
следва да се изготвя от
юристи с голям професионален опит и да отразява точно и законосъобразно интересите
на страните в него.

От стр. 1
Не бива да ги забравяме с ниски доходи като токсични отпадъци.“ В редица европейски страни
пенсионерите получават над 100%
от заплатата си след пенсиониране, подчерта Боян Дуранкев и даде примери: „В Хърватия - 129 %, в
Турция - 100%, в Холандия - 101%,
над 90 процента спрямо доходите
си получават даже Индия, Португалия и Италия, а най-ниските доходи спрямо това, което са заработвали хората, в момента са във
Великобритания. Средно за ЕС е
71 на сто. Логиката е много проста – вие сте работили 40 години,
така че сте натрупали за следващите 4 или 14 години, които ви остават, достатъчно средства, за да
живеете добре и по-добре.“ Той
отбеляза още, че има тенденция
на намаляване на спестяванията в
ниските депозитни групи и обратен тренд при високите. Запитан
дали инфлацията ще изяде минималното нарастване на доходите
на пенсионерите, Дуранкев обясни: „Много бързо тези пенсии ще
бъдат подядени, тъй като хората
живеят по т. нар. малка потребителска кошница. Те оцеляват ден
за ден. Тази политика на доходите в България, която се прехвърли от времената БСП – Станишев
в ерата „Борисов 1, 2, 3” с ниски
данъци за най-богатите, със същите данъци и за най-бедните – това нещо е срам и позор през 21
век. Не очаквайте с тези увеличения на пенсиите по-щастлив и побогат живот.“

Интересно за жените
 По света на всеки 100 жени се падат
по около 106 мъже. Заради тенденцията представителките на нежния
пол да живеят по-дълго
този процент се увеличава с възрастта. Над
65-годишна възраст на
всеки 100 жени се падат
едва по 76 мъже. Жените
живеят средно с между
две и пет години повече от мъжете, като това
е валидно за всяка страна в света.
 До 1922 г. във Великобритания съществува закон, според който жената е била считана
за невинна, ако извърши престъпление в присъствието на съпруга си,
защото се предполага,
че той я е принудил.
 Жените за първи

път започват да носят
обувки на високи токчета по примера мъжете, които през 17-и век
се обуват по този начин,
смятайки, че това е признак за висок статут и
мъжественост.
Порнографията през

Пенсията расте, но все
по-малко хора я вземат

През последните 10 години средната пенсия
у нас се е увеличила, а броят на пенсионерите е
намалял. Ръстът й е със 102 лева – от 234 на 332
лева, показват данните на НОИ. За същия период
броят на възрастните хора, излезли в заслужен
отдих, е намалял с 50 хиляди души.
В момента общият им брой е 2 147 000. Жените са повече – 1 милион и 255 хиляди, а мъжете
пенсионери са с 363 хиляди по-малко.

19-и век отново връща
на мода сред жените
обувките на висок ток.
- Два от най-високите документирани коефициенти на интелигентност принадлежат
на жени.
 Въпреки че мъжкият мозък е с 9 процента по-голям от женския, броят на мозъчните клетки и при двата
пола е еднакъв. Предната поясна кора - частта от мозъка, която играе роля във взимането на решения, е по-голяма при жените.
 Мария Стюарт,
кралица на Шотландия,
е първата жена, играла
голф.

 Най-ранната известна жена лекар е
живяла в древния Египет преди около 2700 години преди Христа.
 авторството на
първия роман в света
- "Сказание за Генджи",
написан в началото на
11-и век, се приписва на
жена. Смята се, че литературната творба е дело
на благородничката Мурасаки Шикибу.
 според една от теориите Висящите градини на Семирамида
във Вавилон - едно от
Седемте чудеса на античния свят, са дело на
асирийската царица Семирамида. Друго от чудесата, Мавзолеят в Халикарнас, е издигнат от
Артемизия, съпругата
на владетеля на Кария
Мавзол.
 Жените прекарват близо една година
от живота си в колебания какво да облекат.
 Зад всеки богат
мъж стои жена, която
очаква да го наследи повечето от най-богатите дами в света са наследили състоянието си
от своите бащи или съпрузи.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАнОВА
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Властта предизборно трупа излишък
Правителството продължава да следва законната, но
некоректна практика да трупа огромни текущи излишъци
през годината, които преразпределя по свое усмотрение
през ноември и декември. Тази година съмненията около
спорната практика се засилват
и заради предстоящите през
есента местни избори.
По предварителни данни на
Министерството на финансите
излишъкът в бюджета се очаква да достигне 2,98 млрд. лв. за

май. Това се отчита на фона
на планиран дефицит за годината в размер на 600 млн.
лв. Плюсът в хазната до момента е двойно по-голям в
сравнение с натрупаната сума до същия месец на миналата година, когато излишъкът възлизаше на 1,4 млрд.
лв.
През 2018 г., когато излишъкът се трупаше с доста побавни темпове от сегашните,
кабинетът успя да задели 2,8
млрд. лв. до месец преди Ко-

леда, които изхарчи набързо
само за няколко седмици и в
крайна сметка годината официално приключи с минимален "плюс".

Огромната част от предколедното раздаване на
милиарди отиде за изграждането на магистрала "Хемус" - 1,35 млрд. лв. Така за
трета поредна Коледа през
2018 г. ГЕРБ изля над 1 млрд.
лв. от излишъка за непланирани в бюджета строителни проекти. През 2016 г. и
2017 г. по 1 млрд. лв. бяха
раздадени за безплатно саниране на панелки по схема, която управляващите признаха,
че е несправедлива.

Свинското поскúпва България с найо щ е п о в е ч е мръсен въздух

За по-малко от месец цената на свинското месо у нас се е покачила между 25 и 30%, а
до есента може да скочи с още до 15%. Това
прогнозира Румен Андреев, изпълнителен директор на
едно от най-големите предприятия
за производство и
преработване на
свинско месо.
По думите му поскъпването се дължи
не само на все по-разпространяващата се зараза от африканска чума по свинете и умъртвяването на хиляди животни, а и на световните
пазари: „Много е важно
да няма паника сред населението, за да не спад-

не консумацията. Другото, което е много важно да се разбере - неизбежно е поскъпване

на цените, свързано със
събития, които се случват в цял свят, а не само
в България. Китай - найголемият консуматор на
свинско месо, унищожи

половината от поголовието си - те започват да
внасят много месо от Европа, което ще повлияе
върху цените“.
Според Андреев, ако не се
вземат адекватни мерки, страната ни ще
загуби цял
отрасъл:
„Последните години
българското
свиневъдство
се развиваше, а поголовието в България
се увеличаваше, така че
много е важно да се вземат бързи и адекватни
мерки, за да не загубим
цялото свиневъдство в
България“.

Според данни на Евростат България е начело на класацията за държави с най-мръсен въздух в Европа. Българите
са изложени на замърсяване от 23,8 микрограма на куб. м при средно
14,1 за ЕС. Заради мръсния въздух ЕК заведе дело срещу България. Заемаме и 15-о място в ЕС
по рециклиране на битовите отпадъци. 34,6%
от боклука е бил преработен, показват данни-

те. В ЕС средното ниво
е 46,4%. Челното място
в класацията е за Германия, където 67,4% от битовите отпадъци се рециклират. Третият фактор за качество на живот е за домакинствата,
които страдат от шум
на съседите или улицата. В България те са само
9,8%. Това ни подрежда
на 4-о място. Средно за
ЕС 17,5% от хората се оплакват от шум.

доброволци помагат
на възрастни

Ðаботещи беäни

По различни оценки работещите бедни
у нас са между 600 000
и 800 000. Това са хора, които не могат да
се издържат с парите,
които получават, каза
социалният министър
Бисер Петков. Той не
пропусна да припомни обаче, че заплатите непрекъснато растат, а заложената минимална заплата за догодина е 610 лв. При дни
от КНСБ обявиха, че
издръжката на живот
у нас расте и тя е ве-

че 2448 лева за семейство с двама възрастни
и две деца и чистата заплата за един възрастен не трябва да бъде
под 1224 лева.
"Искам да посоча,
че 1208 лева е средната заплата според
НСИ в първото тримесечие", каза минис-

тър Петков, който отбеляза, че един от лостовете за влияние на правителството върху доходите е размерът на
минималната работна
заплата, а тя е скочила
от 510 на 560 лева.
Не е било постигнато споразумение как
да се изчислява минималното работно възнаграждение между
социалните партньори, но в управленската програма са посочени нейни нива на нарастване и те се спазват,

категоричен е Петков.
Друг начин за влияние върху живота на
хората, живеещи в бедност, е чрез "социалните трансфери" като целевите помощи за отопление. Социалният
министър успокои, че в
размера на новите помощи е отчетено пови-

шението на цената на
тока, както и индексацията на пенсиите, така че средствата да бъдат адекватни и да няма
изключени.
Подкрепа ще има и
за хората с увреждания. Досега 124 000 хора с увреждания са преминали индивидуална
оценка. 9500 са заявили потребност от лична
помощ, 8500 са получили направление. Хората, които имат право на
това, са 80 000. В момента 24 000 ползват личен
и социален асистент. Те
имат право да получат
лична помощ и по новия закон, ако подадат
молба.
За да няма двойно финансиране, този,
който получава добавка за лична помощ - в
момента около 100 лв.,
трябва да реши - дали
да се лиши от тези 100
лв., за да има личен асистент. Хората сами могат да избират кой да
им е личен асистент както хора от роднинския кръг, така и други, които се занимават
професионално с това. Възможно е да бъдат и работещи пенсионери.
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Борисов не управлява политически, а се държи като актьор и това е
скандално, защото тази
пародия на политическа активност се проточи твърде дълго.
Д-р Николай миХаЙлОВ

КРАТКИ
ВЕСТИ
Доверие

В България 55% от
гражданите вярват в
ЕС, а заедно с Хърватия страната ни отчита най-ниския процент
в подкрепа за еврото
(20%).
Средното ниво на
скептицизъм сред европейските граждани
е 34%, сочат резултатите на „Евробарометър“.

Нашите туристи
в Турция

България е трета по
брой туристи, посетили Турция през първата половина на тази година. Броят на българите е 1 236 280, което е увеличение с 25%
в сравнение със същия
период на 2018 година.

Минимална
заплата

От стр. 1
Там, където пътят свършва, където Дунав минава на метри от селските къщи и където щъркелите, лястовиците и гостите са винаги добре
дошли, се намира село Долни Вадин.
В китното селце живеят едва 140 човека, повечето пенсионери. Баба Дешка е прекарала целия
си живот тук и е свидетел на опустяването му.
"Бяхме много - 5 внучета съм имала, по цяло
лято съм ги гледала, ама бяха малки. А сега станаха големи и си отидоха, ожениха се, имат си
дечица и не идват да ме видят, че нямат време",
казва Надежда Георгиева - баба Дешка.
Затова чакала с нетърпение младите хора от
инициативата „Село назаем”. "Много добре се
чувствам, много ми е весело с тях, приказваме
си. Разправят ни те какво и що правят и аз и те
така", казва още Дешка. А покрай приказките се
отмята и работа. Тази година в инициативата са
се включили рекорден брой участници - 19.
"Те са много различни и цветни хора, с разни
професии. Имаме юристи, кинорежисьори, финансист, счетоводители, юрисконсулт, програмен
директор, няколко учители. Различни колоритни
личности", добави секретарят на читалище „Съзнание 1927” Анелия Спасова.
В замяна гостите получават от бабите ценни
уроци. "За мен лично е по-трудно от компютрите. По-сложно е, но е много по-интересно", каза
доброволецът Корнелия Инкьова. Бабите ги учат
на тайните не само на градинската работа, но и
на селската питка. Така на метри от Дунав млади и стари се превърнаха в семейство.

Бизнесът и синдикатите остават на различни позиции как
трябва да бъде определяна минималната
заплата. По тази причина механизъм едва
ли ще бъде договорен
до края на годината.

Борба
с демографската
криза

2000 евро за всяко
новородено дете, защита от уволнение до
24 месеца след раждане, въвеждане на
анонимно раждане с
цел намаляване броя
на изоставените бебета - това са част от
мерките, които гръцкото правителство ще
предприеме за справяне с демографския
проблем.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАнОВА
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Политика
коментираме

САЩ затягат примката
около Венецуела
На 5 август Доналд Тръмп наложи финансово-икономическа блокада срещу Венецуела. С
нея се замразява всякакъв вид собственост и
финансови средства на венецуелската държава, намиращи се в САЩ и минаващи през банки с американско участие. С тях няма да могат
да се извършват никакви разплащания, договаряния или какъвто и да е друг вид операции. Под възбраната попадат поделения, сметки, ценни документи на всички венецуелски
държавни институции, включително държавната петролна компания и Централната банка на Венецуела.

Тази сурова блокада се добавя към многобройни предходни наказателни мерки на САЩ,
които вече са нанесли болезнени щети на венецуелската икономика за над 30 млрд. долара и са причинили много страдания на народа, тъй като възпрепятстват правителството да
осигурява вноса на жизненоважни стоки като
храни, лекарства, суровини.
Блокадата бе обявена от Тръмп по време, когато в Барбадос с посредничеството на Норвегия и на папа Франциск започна диалог между
представители на официален Каракас и на опозицията. И докато пратениците на Мадуро са
изразили готовност за отстъпки, само и само
да спре икономическата война срещу страната и животът на хората да се нормализира, то
опозицията и покровителстващият я Вашингтон
са на противоположна позиция. Още при въвеждането на блокадата на 5 август обявилият
се за „временен президент” опозиционер Хуан
Гуайдо незабавно я приветства, при това доста
злорадо, включително и спрямо трети страни,
които могат да пострадат като партньори на
Венецуела. А на следващия ден съветникът на
Тръмп по националната сигурност Джон Болтън заяви, че „времето на диалога отмина, сега е моментът за действие”. В Каракас отчетоха
както поведението на Гуайдо, така и изказването на Болтън като ясен и откровен знак, че
нито опозицията, нито Вашингтон желаят конструктивен диалог за доброто на Венецуела и
народа й. А се стремят само към съсипване на
страната чрез сваляне на законната власт, разпалване на остър вътрешен сблъсък, насаждане на хаос и насилие, за да могат САЩ да си
възвърнат някогашния контрол над венецуелските природни богатства.
С кампанията „Без повече Тръмп!” Мадуро
даде твърд отговор на блокадата, наложена
на родината му от САЩ, и пред многохиляден
митинг в Каракас заяви, че страната и народът са готови да отбраняват независимостта
си от агресията.
И митингът, и състоялите се преди него масови шествия из Каракас преминаха пред общия
наслов „Без повече Тръмп!”. Такъв бе анонсът
и на стартиралата на 10 август „Световна кампания на протест срещу империята САЩ и бруталната блокада против Венецуела”. Кампанията ще продължи до 10 септември и след нейния край подписите ще бъдат предадени на
генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.
Сегашната финансово-икономическа блокада на венецуелската държава е директен опит
тя да бъде задушена заедно с народа. Толкова мащабно ембарго досега е било налагано
само на Куба, Северна Корея, Иран и Сирия.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Вярно е, че след Девети септември 1944 г. на
някои места в страната,
главно по селата се е допуснала пряка и незаконна разправа с лица, които
преди това са участвали
в наказателни акции срещу партизани, ятаци и помагачи и са преки извършители на убийства. Вярно е, че в някои по-големи градове и главно в София през октомври 1944
г. са допуснати незаконни убийства на полицейски началници, отявлени фашисти от държавния апарат, полицията,
жандармерията, кметове, помагачи на Гестапо.
Грубата фалшификация на българската история се състои в това,
че избитите фашисти се
представят като невинни
жертви. Дават се фантастични цифри на убитите
без съд и присъда. Оправдават се всички виновни
за участието на България
във войната на страната
на Тристранния пакт, за бомбардирането на София и за загиването на хиляди
невинни български
граждани, за гражданската война в България,
за престъпленията на армейски офицери и подофицери в Сърбия и при
потушаване на Драмското въстание, на партизани и ятаци и най-вече
на малолетни българи,
на невинни дечица и т.
н. Тази невярна цифра
тръгва от изявленията
на Марк Етридж, американски журналист –
сътрудник на държавния секретар на САЩ
Д. Бърнс, изпратен в
България, за да покаже, че в нея цари „жесток терор“.
Във всички използвани от комунистофобите материали няма
документ, в който да
се посочват убийства
на 25-30 хил. души, няма задълбочено историческо професионално
изследване. По тази болезнена тема в българската история няма преки доказателства. Има измислени цифри, хвърлени в публичното пространство псевдонаучни
обяснения, как в България имало „кървава вълна“ след Девети септември 1944 г. и страната
била осеяна с „масови
гробове“. Може би найактивният в това „научно“ обосноваване на гигантската за мащабите
на България цифра прави проф. Д. Шарланов в
своите книги „История на
комунизма“ (2 т.) и „Българската гилотина“ (заедно с Мешкова).
Няма лошо, всеки може да пише всичко. Това е демокрацията. Историческата истина е нещо
по-друго – всичко се доказва чрез верига от взаимосвързани достоверни факти. Това осново-

Общество

полагащо положение в
историята би трябвало
да е познато на всички
професори по история,
включително и на тези,
преподавали в миналото по „История на БКП”,
а сега превърнали се в
„първи демократи“, отрицатели и ругатели на
комунизма (върли антикомунисти). Историк,
поддържал в продължение на около 30 г. вярност към БКП, събудил се
на 11 ноември 1989 г. като „демократ“, изведнъж
сменя униформата и от
комунист се превръща в
антикомунист, вероятно
с желанието да се хареса на новата власт и да
припечели някой и друг
по-внушителен хонорар.
Проблемът е не в личностните предпочитания и
тяхната рязка промяна,
а в налагането в обществото на неверни тези, твърдения и разпространяване на исторически неистини.
Във всички публични

че на три пъти от арестуваните са освобождавани големи групи хора
поради липса на доказателства за вина. Според спомените на Руси
Христозов, когато той
става директор на милицията, по настояване на Георги Димитров
делата на арестуваните са преглеждани още
веднъж и са освободени 6800 души.
Втори пример. Като аргумент за „масови убийства“ се използва понятието „безследно изчезнали“ като равнозначно на убити без
съд и присъда. И нещо повече – хипотетични предположения. Използва се „научното доказателство“, че след като в България е имало
4419 села и 237 града (а
дали са толкова?), и като
„вземем средно по трима безследно изчезнали,
то бройката им достига
13 257, а при четирима
17 257 без градовете“.

28.VIII. - 3.IX.2019 г.

кони не може убитите
през септември и октомври 1944 г. да се обявяват в гражданска смърт
през ноември същата година. За обявяването в
гражданска смърт е необходимо продължително издирване, публикуване данните на изчезналите (имената на изчезналия, на селището,
от което е, и датата на
изчезване).
След подобни „изследвания“ се тиражира една
невярна и грубо фалшифицирана цифра. Тя се
използва безкритично
от телевизионни предавания, авторски материали в интернет, в Уикипедия, в статии т. н., както
и от министъра на образованието и науката, от
издателствата и някои
авторски колективи на
учебниците по „История
и цивилизация”. Явна манипулация и фалшификация на историческата истина, поднасяна с научен
апломб и поза, както и
със соросоидно
старание и възнаграждение.
А каква е истината за убийизказвания, в писани В историческите доку- ствата без съд и присъматериали, книги, ста- менти няма посочени в да?
Тези убийства, както
тии и други източни- колко и в кои селища е
ци за информация няма имало убийства без съд и въобще всички убийдокумент, който да по- и присъда. Откъде дойде ства без съд и присъда
твърждава по някакъв средноаритметичното са твърде болезнен въначин убийството на 25- от трима или четирима прос за общественото
мнение и за
обществената
оценка. Такива
има във всички периоди на
крупни исторически промени. Имало ги
е в почти всички държави, в
които е имало гражданска
война. А такава
според акад. Г.
Марков в България се води
от 1923 до 1944
година. Трябва
Партизани от отряд "Антон Иванов" пред разстрел.
ясно да се каОтпред са главите на убитите им другари
же, че досега
30 хил. души. Независи- убити без съд средно на няма цялостно подробмо от голямото ровене селище? Няма данни по но и всеобхватно историиз архива на БКП, на те- селища, които чрез ме- ческо обективно изследлефонограмите за връз- тодите на статистиката ване, основано на проучка с Москва, на Държав- да се обобщят. Учудващо ването на всякакъв род
ния архив няма доку- е как хора с научни сте- документи и информамент, който да посочва, пени и звания използват ция за убитите без съд
че БКП има решение не подобна „научно“ дока- и присъда след Девети
само за масови, но и за зана цифра и я налагат с септември.
В публичното просединични убийства без помощта на соросоидни
съд и присъда. Има ма- журналисти на общест- транство има два основнипулативни съждения веното мнение като аб- ни документа, които мои произволна интерпре- солютна истина от по- гат да дадат отговор за
историческата истина за
тация на данни и факти. следна инстанция.
Ето някои от тези приТрети пример. Без- този период от българмери, използвани от почвеното твърдение, ската история. Първият
проф. Шарланов.
че с решение на Минис- документ е отчетът от 3
Първи пример. В до- терския съвет се иска- юли 1945 г. на Главния
клад на министъра на ло обявяване в граж- обвинител на Народния
вътрешните работи от данска смърт на 24 890 съд Георги Петров. От не16 ноември 1944 г. се съ- души. И авторът прави го става ясно, че са прообщава, че до тази да- извод, че това са изби- изнесени 2618 смъртни
та са арестувани 28 630 тите без съд и присъда присъди, а са изпълнени
души. След като изваж- след Девети септември. 1046. Разликата е 1572.
да от нея броя на осъ- Но в течението на Дър- Повечето убити без съд
дените от Народния съд жавен вестник от ноем- и присъда са включени
около 10 000, той прави ври и декември 1944 г. в съдебните процеси и
извода, че останалите няма посочено подоб- за тях са произнесени
18 630 са с неизвестна но решение на Минис- смъртни присъди.
съдба и са убити без съд терския съвет. Според
Следва
и присъда. А доказано е, действащите тогава заД-р Анко ИВАНОВ

„Жертвите на комунизма“
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Уважаеми господине,
Пиша ви по повод информацията, която преди
време дадоха Бойко Борисов
и Мария
Габриел,
които отново откриха Америка, като
ни запознаха с идеята за
свръхкомпютър, за който трябва да заплатим
12 милиона евро. И забележете, че той е първият на Балканите и у
нас. Това потвърждава
колко е наясно Борисов
какво има в страната и
какво работи. Би трябвало поне Габриел да е

наясно, тъй като това й е задължението, за
което получава десетки хиляди евро заплата.
Но какво да правим? Тях
науката не ги интересува и гледат с пренебрежение на български-

те академици от БАН и
ги наричат с обидни думи. А ето какво излезе
от тези „старци”, които седят в академията.
Оказа се, че от близо 10 години те работят на суперкомпютъра "Авитохол" и изпълняват задачи както на
академията, така и на

на читателя
от редакЦионната ПоЩа

редица фирми. Даже те
са в процес на закупуване на нов, по-силен компютър, защото науката върви бързо напред и
не чака Бойко и Габриел
да бъдат мотивирани
и да изхарчат 12 милиона българска
пара.
Господин Борисов!
Идете в
БАН и с
тях решете
какво да
се прави
по отношение на суперкомпютрите, защото
те са хората, призвани да работят на тях,
и те трябва да определят правилната позиция на страната. Народната пара трябва
да се цени, а не да се разхищава.
Христо ДЖурОВ

Препоръчвам ви!

дЪЛгоЛетниЦи

Т

инка Тодорова
е родена на 21
декември 1937
г. в село Белчин, Софийско. Като млада е
била детска учителка,
домакин на стол и телефонистка на каскада „Белмекен-Сестримо”. Там е живяла 11
години заедно със сина си Иван. Днес той
е адвокат, а Тинка се
радва на две внучки
и на една правнучка.
До преди години
тя продаваше мартеници в нашия квартал.
Оттам се познаваме.
Всеки път, когато се
видим, с голямо желание ми разказва за
родния си край - Белчин.
Знае историята му
в подробности. То е
много старо селище
в местността Свети
Спас, където правили
археологически разкопки. А през последните години се посещава от почти милион туристи, поискали
да разгледат архео-

та признателност пред подвига на героите.
На същото място вечерта
на 8 септември 1944 г. Поповският партизански отряд решава да завземе града и да обяви новата отечественофронтовска власт. По
този повод поповчани поставиха обелиск с подходящия надпис.
Но преди три години вандали с кирка изтриха надписа от обелиска. Получи се нещо много грозно. Надявахме

тичните и реалистични размисли на Главния
редактор. За Весел бастун препоръчвам: повече кратка мерена реч от
ЧИТАТЕЛИТЕ и по-кратки фейлетони! Ние , рентиерите, нямаме много
време да четем пре-дълги прозаични материали, които не предизвикват усмивки по лицата
ни. Нямаме!
с безкрайно
уважение и поздрави
ради кОВаЧЕВ габрово

В редакционната поща получихме писмо от
нашия читател и сътрудник г-н ради ковачев.
ето съдържанието му без редакторска намеса:
Уважаеми господа!
ница, да запазва хареПрез 2017 и 2018 г. в сали нему материали и
9 броя на в. „Пенсио- ... след години примерно
нери“ бяха поместени да ги издаде като свои
мои епиграми. В начало- творения?! Възможна
то на юни се престра- ли е такава далавера ?
ших и изпратих на елек- Аз чета редовно вашия
тронния ви адрес 4 нови вестник, на първо мястакива. Месец след то- то, заради остро крива от разговор с г-н ВаУважаеми г-н Ковачев,
сев разбрах, че са полуВсеки ден в редакцията пристигат писма, част от
чени. Не съм китаец за
да смятам, че написано- които съдържат епиграми, басни, фейлетони и сенто от мен е най-добро, тенции. За съжаление не всичко от тях може да бъно мисля, че някои от де отпечатано. Подборът, разбира се, е субективен и
тях (напр. „Паритет“) това естествено води до неволни грешки. Възможно
са доста оригинални и е журналист, научен ръководител и прочие да бъде
заслужаваха да видят плагиат, но в 29-годишната история на вестника табял свят! Но... това къв случай няма. Фейлетоните, които публикуваме,
не се случи, отишли са са от Димитър Бежански, Божидар Томов, Чавдар
в кошчето! Имам мол- Шинов, Любомир Методиев, т.е. едни от най-известба към г-н Васев да ми ните български фейлетонисти и не си позволяваме
отговори на АБВ поща- да ги съветваме за обем и съдържание. Благодарим
та, възможно ли е след- Ви за критичните бележки и положителните отзиви.
с уважение
ното: журналист, подиван
ВасЕВ,
редактор
готвящ дадена стра-

Възстановен паметник
В памет на жертвите, дадени от руските войски при
освобождението на Попово
от турско робство, на мястото, където е бил лазаретът,
признателните поповчани
преди сто години построяват паметник костница. Поради влиянието на времето
той се нуждаеше от ремонт,
който успешно бе извършен
преди няколко години и осветен от местния свещеник.
Всяка година на Трети март
гражданите изразяват своя-
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се от общината да вземат някакви мерки, но, уви. Нямало пари.

По решение на комунистите в града със задачата

бе натоварен Асен
Христов. След разговор с генерал Гецов –
председател на БАС
в Попово, и майстора на надгробни паметници Николай Генерала въпросът се
реши. И когато гражданите посетиха Руския паметник, бяха
приятно изненадани
от вида на обновения
обелиск и пред него
поставиха цветя.
асен ХрисТОВ,
Попово

Òèíêà Òîäîðîâà - ðàçêàçâà÷ ñ óñìèâêà
логическия комплекс
„Цари Мали град” над
селището. Наблизо е
църквата „Света Петка”. Някога тя е била
под земята, днес е над
нея, продължава разказа си тя.
Под земята имало
укрепление, в което
се криели българите
от набезите на турците.
Когато те нахлули в
селото, то било празно, но видели стадо
гъски, наличието им
показало, че са гледани от хора. Проследили ги къде отиват и
те ги отвели към подземното скривалище,
където се били скрили жителите на Белчин. Турците избили всички хора от селото, скрили се там,
както и монасите от
близката Божия обител „Света Петка”.
На самата черква днес има плоча с
надпис за станалото, не спира сладкодумно да ми разказ-

ва Тинка. За своите
82 години има изключително точна памет,
умее да говори много увлекателно и интересно.
Имало предание,
че през това землище в далечното време минавала царица, която била болна.
Посъветвали я да си
налее от минералната вода, която извира от няколко места
в него. И тя оздравяла. Днес тук са построени три басейна със
СПА център. Лекуват
бъбречни заболявания, безплодие. Преди години селото било голямо, имало към
2800 жители, днес са
около 300. Пръснали
се по цяла България
и по чужбина. Някога
в землището наоколо
се отглеждали жито,
картофи, лен, днес е
жалко, че полето пустее.
Сега Тинка живее
при сина и снахата. Но
през лятото от ранна

пролет до късна есен
си е в Белчин, мило й
е родното място и иска все там да си живее.
И не спира да разказва. Най-големият празник в нейното родно
село е Тодоровден.
Правят всяка пролет
кушии, конни надбягвания, хората идват от
близки селища, за да
наблюдават или участват в състезанията. Те
се провеждат в местността Авала, близо до
Самоков.
Малко хора в наше
време отглеждат коне, но с радост участват в празника. Гиздят своите красиви
животни, украсяват
ги с големи червени
пискюли, с мъниста, плетат гривите и
опашките им. Тинка
е сладкодумен разказвач на истории от
миналото на своето
любимо родно място.
И не спира да разказва с усмивка и с много любов.
Дарина НЕНОВа

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Защо ни обичат внуците? За вашата трапеза

Любовта не е нещо, което може да се измери. Но е факт, че бабите и дядовците изпитват особени чувства към внуците. Защо?
Ясно е, че самите баба и дядо се различават
от младите. С течение на
времето те са придобили мъдростта на живота
и са станали много по-толерантни. Времето за изразяване на любовта се
е увеличило. Зад гърба
си имат богат опит и знаят как безопасно да разхождат бебето цял ден,
да приготвят вкусни пюрета, пайове, да четат приказки и т. н. Всичко необходимо за любимото същество.
Вероятно внуците помагат да
се върнат в младостта. Пелени,
млечни формули, жилетки, играчки – колко хубаво е да се потопят
в тази вихрушка отново. По някаква причина гледката на врещящо и плюещо пюрета и каши

бебе не им е досадна. Бабите и дядовците винаги ще намерят правилните думи, за да успокоят младата майка, когато внукът им е с

висока температура или когато
детето е разстроено.Те са снизходителни, заредени с търпение и
любов и владеят ситуацията.
Какво е най-ценното качество
на внуците според техните баби
и дядовци? Това, разбира се, е
добротата. Често е трудно роди-

телите да разбират и да приемат
недостатъците на децата си. Любовта към бабите и дядовците е
безусловна, възрастните хора са
по-малко критични към своите
внуци. Внуците считат баба и
дядо за свои лоялни приятели,
така че често им се доверяват.
В много страни по света има
официални празници на бабите и дядовците. Във Франция Денят на бабите се пада в
първата неделя на март. Тогава
внуците подготвят изненади за
тях, ресторантите имат специално меню, а магазините правят отстъпки.
В Полша Денят на баба се
празнува на 21 януари, а на 22
януари е Денят на дядо. Тогава
внуците прекарват заедно със
своите баби и дядовци, правят
си подаръци, разхождат се и се
отдават на всякакви забавления.
Щастлив е всеки, който е израсъл
с топлата и любяща грижа на баба и дядо!

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Подмладете ръцете с домашен крем
Този щадящ домашен продукт ще ви послужи за ефективно премахване на фините бръчки, старческите петна и пукнатините по кожата
на ръцете. Той притежава естествен подмладяващ ефект, без да съдържа каквито и да било
химически средства. За да си го приготвите в
домашни условия, ще ви бъдат необходими само: 1 суров яйчен жълтък, 1 супена лъжица мед
и 1 супена лъжица натурално растително масло (зехтин, шарлан, бадемово, сусамово масло
или друго подходящо).
Единственото, което трябва да направите,
е да разбъркате заедно меда, жълтъка и олиото, докато получите хомогенна кремообразна
смес. Преди да пристъпите към самото приложение, накиснете за 10 минути ръцете си в слаб
От стр. 1
Актрисата остава в
паметта на няколко
поколения зрители като символ на женската красота от златната ера на киното през
60-те години на миналия век.
За пръв път красавицата се появява на
екрана през 1952 г. във
филма "Нормандската
дупка". Голямата популярност обаче й донася
филмът "И Бог създаде
жената" (1956 г.), който
я превръща в идол за
красота и стил.
През 60-те жените започват да подражават на визията й опитват се да копират
прическата, походката
и погледа на Брижит
Бардо. Актрисата получава покана да стане
модел от скулптура на
националния символ
на Франция - Мариан
- жената-алегория на
Френската република.
Това е голямо признание от страна на французите. Самата Бардо
се превръща в тяхна
национална гордост.
Странно, но красавицата, издигана в такъв култ, никога не е
имала щастлив личен
живот. От връзките

солен разтвор (2 супени лъжици сол в 1 литър
вода). След това, без да изплаквате ръцете си,
нанесете върху тях готовия мехлем.
Изчакайте да действа в продължение на 20
минути и отмийте с хладка вода. Ефектът е невероятен, кожата става мека, еластична и гладка буквално в рамките на 3-4 дни.

Мусака
с патладжани

Печени чушки с
домати на фурна

Продукти: чушки - 8
бр., домати - 3 - 4 бр., лук
- 2 глави, брашно - 1 с. л.,
сол, чубрица, доматено
пюре - 3 с. л., магданоз
– свеж, зехтин - 3 - 4 с.
л., чесън - 2 - 3 скилидки.
Приготвяне: Изпечете чушките, задушете
ги в найлонов плик и ги
обелете. Почистете лука
от люспите и го нарежете на ситно. Добавете и
счуканите скилидки чесън. Задушете го в зехтина.
Обелете доматите и
ги нарежете на ситно.
Прибавете ги към лука
и гответе, докато омекнат и добавете червения
пипер, доматеното пюре, 1/2 ч. ч. топла вода.
Овкусете със сол и чубрица. Размийте брашното в малко студена вода
до получаването на кашичка и разбъркайте до
еднородност.
Подредете чушките в
тава за печене, полейте с
доматения сос и запечете ястието в загрята фурна до сгъстяване и запичане на чушките.
Поръсете със ситно
нарязан и свеж магданоз.

Кой се страхува от Брижит Бардо?
и браковете си излиза със скандали, които
често се връщат като
гневен бумеранг обратно към нея.
Вторият й съпруг
Жак Шарие дори си поз-

все повече започват да
пишат, че има странен
и капризен характер и
че това плаши мъжете.
През последните години актрисата се прочу с привързаността си

волява да я нарече в интервю след развода им
"глупава хубавица, безсърдечна майка и подла жена".
Брижит Бардо се отказва доброволно да
се грижи и да възпитава сина им. Присъждат родителските права на Шарие. В пресата

към животните. Тя живее почти напълно усамотено в ранчото си, в
компанията на множество коне, кучета, котки, зайци, прасета, кози и овце.
През 1986 г. Бардо
основа Фонд за благополучие и защита на
животните с капитал

от 3 млн. франка, които актрисата придобива, след като продава на аукцион бижутата и скъпоценностите
си. Запитана от журналисти защо прави това,
Бардо отговаря: "Отдадох на
мъжете
младостта
и красотата си. Сега дарявам
моята мъдрост и опит
на най-хубавото, което имам животните,
които ме
обичат поискрено
от хората.
Кучето ми
носи болка
единствено когато умира!" През 2013 г. актрисата обяви, че ще поиска руско гражданство,
ако в Лион евтаназират два болни от туберкулоза слона. Тази любов към животните, за
мнозина "преминаваща
границите на нормалното", се окачествява от

по-близките приятели
на актрисата като разочарование от хората.
Освен със защита на
животните Бардо стана
известна и агресивната си позиция по отношение на мюсюлманите и хомосексуалистите. Изказването й по повод мюсюлманите във
Франция: "Ние достатъчно търпяхме това
население, което унищожава страната ни, като натрапва обичаите
си", предизвика шумен
политически и дипломатически скандал.
Брижит Бардо е призовавана 5 пъти в съда
по повод подобни публични изказвания и са
й налагани глоби от порядъка на 15 000 евро
за ксенофобия, дискриминация на хомосексуалистите и на лицата с
междурасови бракове.
Скандал избухна и
след като издаде мемоарите си. Бардо бе дадена на съд по обвинение, че книгата й има
"фашистки и расистки
уклон", но бившата ико-

Продукти: патладжани - 3 броя среден размер, кайма - 250 г, лук 150 г, нарязан на ситно,
моркови - 50 г, нарязани
на кубчета, зелен пипер
- 50 г, нарязан на кубчета, чесън - 2 скилидки,
накълцани, кимион - 1/3
ч. л., червен пипер - 1/2
ч. л., чубрица - 1 ч. л., доматен сос - 150 мл, олио 40 мл, сол, черен пипер,
олио - за намазване на
патладжаните, кашкавал - 50 г за поръсване.
Приготвяне: Нарязваме патладжаните на
филийки с дебелина
около 1 см и ги посоляваме. Оставяме ги да се
отцедят. Измиваме ги и
ги подсушаваме. Намазваме ги с олио и ги изпичаме на грил тиган до готовност.
За плънката: Запържваме лука, чесъна, морковите и пипера. Прибавяме каймата
и бъркаме непрекъснато, докато стане на трохи. Сипваме доматения
сос и подправките и варим 8-10 мин.
Застиламе тавичка с
хартия за печене. Подреждаме ред патладжани и половината плънка, втори ред патладжани и останалата плънка,
трети ред патладжани и
най-отгоре - настърган
кашкавал. Печем 25-30
мин. до златист загар.
на на стила и красотата приема делата с гордо вдигната глава и не
променя нито на йота
възгледите си.
Брижит отговаря
прямо и честно и на
всеки въпрос, свързан
с външния й вид. Не се
притеснявала от бръчките по лицето си, защото ги смята за нещо естествено за възрастта й. Казва, че никога в живота си дори не си е помисляла за пластична операция, защото мрази всяко нещо, което е "неестествено". "Старейте красиво, обръща се
актрисата към жените
над средна възраст. Не
се опитвайте да бъдете нещо, което не сте.
Не правете от себе си
статуи! Бъдете естествени!" Повече я тормози артритът на единия
й крак, заради който е
принудена да ходи с
патерици.
Не може да се отрече, че "странностите"
на актрисата в много
отношения респектират дори враговете й,
защото говорят за силен характер.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

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

БНТ 2
ПЕТЪК, 30 август
6:05 Къщата на думите
6:35 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 Нашето Кимчи семейство
9:50 Дом за нашите деца: Неизчезващите
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 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред
15:30 Пътувай с БНТ 2
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 Пътят към Тива
19:10 10 000 крачки
19:15 Нашето Кимчи семейство
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 20 години “Мери Бойс
Бенд”
0:50 Натисни F1
1:05 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
2:05 Библиотеката
3:05 Откакто свят светува
3:35 В близък план
БНТ 4
ПЕТЪК, 30 август
Време за губене
Пътувай с БНТ 2: Етно
Сутрешен блок
По света и у нас
Знание.БГ
Атлас
Извън играта
Моят цветен живот
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
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Европа без граници
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Детски “Пирин фолк
2019”
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ
0:00 Малки истории
1:00 Европа без граници
1:30 До Европа и напред
6:00
6:30
7:00
8:30
8:45
9:15
9:45
10:30
10:45
11:45
12:00
12:30

тв програми

7

Семейство Даръл 3
Геният Пикасо
Какво ще се случи
По света и у нас
Фортисимо фест
Принц Лавина
История.bg
Геният Пикасо
Какво ще се случи
Дойче Веле: Шифт
Туристически маршрути
Днес и утре
България от край до
край 8
СЪБОТА, 31 август
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Спилитим и Рашо
7:30 Патиланско царство
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 На работа в Япония
8:55 Лисицата и детето
10:30 Предисторията: Богове и
поклонници
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди /най-доброто/
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

чер
23:00 По света и у нас
23:15 Град Кът Банк
0:50 Войните на Наполеон:
Войната на Шестата коалиция
1:45 Мaйки и дъщери
3:15 Кадифе 4
4:25 Джинс
4:55 Вяра и общество
ПОНЕДЕЛНИК, 2 септември
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
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Рицарят на Бялата дама
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 Читалището
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
22:35 Какво ще се случи 2
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 История.bg
1:15 Малки истории
2:15 Геният Пикасо
3:15 Какво ще се случи 2
3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век

4:40 Законът на Дойл 2
5:25 България от край до
край 8
5:55 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 3 септември
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 Читалището
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Нощем с белите коне
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Рицарят на Бялата дама
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 Нестинарите
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Петър Първи - завещанието
21:45 Геният Пикасо
22:35 Какво ще се случи 2
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 История.bg
1:15 Петър Първи - завещанието
2:10 Геният Пикасо
3:10 Япония днес
3:20 Какво ще се случи 2
3:45 Туристически маршрути
4:15 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл 2

5:25 България от край до
край 8
5:55 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 4 септември
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:55 Йосиф и Мария
10:50 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Нощем с белите коне
13:30 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Рицарят на Бялата дама
15:30 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 Занаятите
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Петър Първи - завещанието
21:45 Геният Пикасо
22:35 Какво ще се случи 2
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 История.bg
1:25 Петър Първи - завещанието
2:20 Геният Пикасо
3:20 Какво ще се случи 2
3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл 2
5:25 Днес и утре
5:55 Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 5 септември
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Пътят към върха
10:45 Капри
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 Две опашчици
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 Чипровските килими
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Петър Първи - завещанието
21:45 Геният Пикасо
22:35 Какво ще се случи 2
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 История.bg
1:15 Петър Първи - завещанието
2:15 Геният Пикасо
3:05 Град Кът Банк
4:35 Какво ще се случи 2
5:00 Законът на Дойл 2
5:45 Антарктика

СЪБОТА, 31 август
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Днес и утре
Таралежите се раждат
без бодли /60 години от
рождението на Ивайло
Джамбазов/
8:45 Приключенията на горските мечоци
9:00 Домът на вярата
9:25 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
10:20 Олтарите на България
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
15:00 100 години от рождението на Александър Вутимски/
15:55 Европейски маршрути
16:05 Господин за един ден /80
години от рождението
на Тодор Колев/
17:30 На опера с БНТ 2: „Дон
Карлос”
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Изненадата
22:15 По света и у нас
22:30 Ново 10+2
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 Вечната музика
1:00 Време за губене
1:30 Изненадата
3:10 Китайската цивилизация
4:00 Не съм затворен кръг
4:55 Златни ръце
5:05 Рецепта за култура
5:55 10 000 крачки

НЕДЕЛЯ, 1 септември
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Улови момента с Милен
Атанасов
7:30 Златни ръце
7:40 Принцът и просякът /
режисьорът Мариана
Евстатиева-Биолчева на
80/
9:15 Портрет на Чайковски:
Дете от стъкло
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт, посветен на
Петко Стайнов и Роберт
Шуман
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 №1 Туризмът: Автопоход
към историята
15:55 Черно-бяло кино: „Краят
на песента“ /80 години от
рождението на режисьора Милен Николов/
17:20 Опера на открито
17:50 Шифт
18:05 Най-големите музеи в
света
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Траяна глас концерт
21:05 Майсторски клас на Райна Кабаиванска
22:35 Южни хроники: Зад кулисите
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Джинс
0:45 Пътешествия
1:15 Музика, музика...
1:45 Репетиция
2:15 Младите иноватори
2:45 Изкуството на 21 век
3:15 Китайската цивилизация
4:05 Арт стрийм

ПОНЕДЕЛНИК, 2 септември
6:00 Къщата на думите
6:25 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
7:20 Златни ръце
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Аферата Стоун
8:30 По света и у нас
8:45 Нашето Кимчи семейство
9:50 Дом за нашите деца: Неизчезващите
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
15:30 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 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Сърце от светлина - в
главната роля Николай
Кимчев
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт, посветен на
Петко Стайнов и Роберт
Шуман
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
ВТОРНИК, 3 септември
6:05 Къщата на думите
6:40 Туризъм.бг /най-доброто/
7:40 Бързо, лесно, вкусно
8:05 Чуква 6 септемврий
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
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
20:20 На опера с БНТ 2: „Дон
Карлос“
20:50 Многоликата Япония:
Земята е само една
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Нощен полет
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура
2:35 Опера на открито
3:05 Нощен полет

4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
СРЯДА, 4 септември
6:00 Къщата на думите
6:30 Рецепта за култура
7:20 Олтарите на България
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Заговорникът - дипломат
8:30 По света и у нас
8:45 Нашето Кимчи семейство
9:45 Сцени от модерния живот в Китай
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: „Дон
Карлос“
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
20:20 Арт стрийм
20:45 Най-големите музеи в
света
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Анна Никол
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 На опера с БНТ 2: „Дон
Карлос“
3:10 Анна Никол

4:40 Аферата Стоун
5:10 Многоликата Япония:
Земята е само една
5:30 Пътувай с БНТ 2
ЧЕТВЪРТЪК, 5 септември
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
9:45 Дом за нашите деца: Бащи и синове
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
13:30 №1 Туризмът: Автопоход
към историята
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 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 Опера на открито
20:55 Европейски маршрути
21:05 История.bg
22:15 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Някъде
1:05 Натисни F1
1:20 Знание.БГ
1:50 60 минути за култура
2:50 Някъде
4:25 Япония днес

2:00
2:30
3:00
4:10
4:20
4:45
5:45

НЕДЕЛЯ, 1 септември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
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
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Златният век: “Ханко
тръгва на война”
14:15 Световните градове на
България
14:45 Пазители на традициите
15:15 Отблизо с Мира
16:15 Концерт на група P.I.F.
17:35 Най-важните неща
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:45 “Пирин Фолк”
23:00 По света и у нас
23:15 Нощни птици
0:15 Извън играта
1:00 Опера на открито
1:30 Златни ръце
1:40 Библиотеката
2:40 Отблизо с Мира
ПОНЕДЕЛНИК, 2 септември
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Гледачката на баба
9:30 Рицарска история
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до

ВТОРНИК, 3 септември
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
9:15 Най-доброто от...
9:45 Опера на открито
10:15 №1 Туризмът
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 7
13:00 Музика, музика...
13:30 Най-важните неща
14:30 Пътеки
15:00 Гледачката на баба
15:15 Извън играта
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Натисни F1
18:35 Европа без граници
19:05 Русе: Европейски премиери на България
19:25 Бързо, лесно, вкусно
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съединението: “Румелия,
Румелия”
22:05 До Европа и напред
22:35 Домът на вярата
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:00 Опера на открито
0:30 №1 Туризмът
1:00 Европа без граници
1:30 Пазители на традициите

СРЯДА, 4 септември
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ
9:15 Най-доброто от...
9:50 Иде нашенската музика
10:50 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 8
13:00 Пазители на традициите
13:30 Знаци по пътя
14:00 Малки истории
15:00 Рецепта за култура
15:50 Златни ръце
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Натисни F1
18:35 Европа без граници
19:05 Русенски маршрути Крепости
19:25 Бързо, лесно, вкусно
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съединението: “Мъртво
вълнение”
22:20 Пътеки
22:50 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Новото познание
0:00 Пътувай с БНТ 2
0:30 Иде нашенската музика
1:30 Европа без граници
2:00 Нощни птици
3:00 Европейски маршрути

ЧЕТВЪРТЪК, 5 септември
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ
9:15 Атлас
9:45 Музика, музика...
10:15 Арт стрийм
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската
музика
13:30 Домът на вярата
13:55 Златни ръце
14:05 Вяра и общество с Горан
Благоев
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
18:00 По света и у нас
18:35 София в 1 снимачен век
18:55 Часът на зрителите
19:25 Бързо, лесно, вкусно
19:50 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Съединението: “Вик в
шума на епохата 1”
21:45 Репетиция
22:15 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Музика, музика...
0:30 Арт стрийм
0:55 Извън играта
1:40 Мотоспорт Екстра
2:10 Бразди
2:40 Рецепта за култура
3:30 Домът на вярата
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ПЕТЪК, 30 август
Търсачи на реликви 3
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
Семейство Даръл 3
Капри
Япония днес
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Нощем с белите коне
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Сафарито на Скаут
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 8
Япония днес
Търсачи на реликви 3
Лека нощ, деца!
Спортни новини

Български

14:00 Вяра и общество
15:00 Господин Селфридж
16:35 Национални съкровища
на Чехия: Прага
17:00 Срещи на първия ред:
Иван Гранитски с Отец
Паисий
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:50 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Мaйки и дъщери
22:15 По света и у нас
22:30 Студио “Х”: Кръгът Блечли
23:20 Джейк на квадрат
1:00 Господин Селфридж
2:30 Принц Лавина
4:15 Студио “Х”: Кръгът Блечли
5:00 Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 1 септември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Спилитим и Рашо
7:30 Патиланско царство
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 Туристически маршрути
9:00 Любимецът Пъдси
10:30 Предисторията
11:05 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Гешев
14:00 Библиотеката
15:00 Островът на Маккинзи
16:35 Национални съкровища
на Чехия: Прага
16:50 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Войните на Наполеон
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Международен фестивал
“Пирин Фолк” - гала ве-

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

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

6:00
6:30
7:00
7:30

Време за губене
Пътувай с БНТ 2: Етно
Концерт на дует “Авеню”
Под морските вълни
Бързо, лесно, вкусно
История.bg
Малки истории
СЪБОТА, 31 август
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 България от край до
край 6
9:00 Ответен удар`19
9:30 Ирко и белите мишки
9:45 Рецепта за култура
10:45 Рицарска история
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златният век: “Пролог”
14:05 София в един снимачен
век
14:30 №1 Туризмът
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Концерт на група “Д 2”
със специалното участие
на Любо Киров
17:25 Най-важните неща
18:20 Златни ръце
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 “Пирин Фолк”
23:35 По света и у нас
23:50 Рецепта за култура
0:45 Ново 10+2
1:45 Музика, музика...
2:15 Репетиция
2:45 На опера с БНТ 2: „Дон
Карлос”
3:15 Младите иноватори

13:00
13:30
14:25
14:55
15:30
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
18:35
19:05
19:20
19:50
19:55
20:00
20:30
20:45
21:45
22:15
22:45
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
3:00
3:55
4:30
4:55
5:55

край 7
Откакто свят светува
Най-важните неща
Пътеки
Класика в образи
Часът на зрителите
По света и у нас
Зелена светлина
Библиотеката
Европейски маршрути
Знание.БГ
По света и у нас
Натисни F1
Европа без граници: “Сънуваме България”
Пътешествие по Дунавския Римски Лимес
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Туризъм.бг
Младите иноватори
Опера на открито
Натисни F1
По света и у нас
20 години Сателитен
канал на БНТ: “Български
уроци - народни танци,
песни и обичаи”
Джинс
Вечната музика
Европа без граници: “Сънуваме България”
Откакто свят светува
Добър ден с БНТ 2
Вяра и общество с Горан
Благоев
Начало на българската
туристика
Бързо, лесно, вкусно
История.bg
5 минути София

2

8
Петък, 30 август
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.18
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.3
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.33
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.3
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.22
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.82
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.77
21.30 „Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.14 (последен)
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.4
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.11
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.14
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
bTV синема
Петък, 30 август
06.00 “Ривърдейл” еп.9, 10
08.00 “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.
10.00 Телепазар
10.15 “Ривърдейл” еп.11, 12
12.15 Телепазар
12.30 “Приятели с деца” 14.45 “Колектор”
16.15 “Хората, на които държиш”
19.00 “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.
21.00 “Интерстелар” - фантастика, мистъри (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн, Мат
Деймън, Елън Бърстин и
др.
00.30 “Убий я, Джо” - криминален, трилър (САЩ,
2011), режисьор Уилям
Фридкин, в ролите: Матю
Макконъхи, Емил Хърш,
Джуно Темпъл, Томас
Хейдън Чърч, Джина
Гършон, Марк Маколи,
Дани Епър и др. [16+]
02.45 “Чистката 3” - фентъзи
бтв комеди
06.00
06.30
07.00
08.30
09.00
10.00

12.00
13.00
14.00
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
04.00
05.00

Петък, 30 август
“Приятели” с.8 еп.24
“Без пукната пара” еп.1
“Столичани в повече”
“Двама мъже и половина”
“Играчи” еп.11, 12
“Радостен шум” - музикален, комедия, драма
(САЩ, 2012), режисьор
Тод Граф, в ролите: Куин
Латифа, Доли Партън,
Кики Палмър, Крис
Кристоферсън, Джереми
Джордан, Декстър Дардън, Кортни Ванс и др.
“Стъпка по стъпка”
“Хотел Елеон”
“Двама мъже и половина”
“Дивата Нина”
“На гости на третата планета”
“Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.25, 26
“Стъпка по стъпка” с.6
еп.12, 13
“Столичани в повече” с.6
еп.14
“Дивата Нина” eп.36
“На гости на третата планета” еп.49
“Двама мъже и половина”
с.10 еп.23, 24
Премиера: “Хотел Елеон”
с.3 еп.3, 4
“Радостен шум” - музикален, комедия, драма
(САЩ, 2012)
“Стъпка по стъпка”
“Приятели”
“Хотел Елеон”
“Приятели”

Най-гледаните
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тв програми
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Събота, 31 август
06.00 „Малкото Пони” еп.9, 10
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2 еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 “Започни отново”
15.10 Премиера: “Фъстъчета:
Филмът”
17.00 „Обичам те, човече”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Бързи и яростни 6” - екшън, трилър (САЩ, 2013),
режисьор Джъстин Лин,
в ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Дуейн Джонсън,
Джордана Брустър, Мишел Родригес, Тайрийз
Гибсън, Сънг Канг, Гал
Гадот, Лудакрис, Люк
Евънс, Елса Патаки
22.30 „Бягство“ - екшън, криминален, трилър (САЩ,
България, 2013), режисьор Кортни Соломон, в
ролите: Итън Хоук, Селена Гомес, Джон Войт,
Ивайло Герасков, Димо
Алексиев
00.20 “Дървото на живота” фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Терънс
Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика
Частейн, Хънтър Маккракън, Тай Шеридан, Фиона
Шоу
02.50 „Двама мъже и половина” - сериал
03.20 „Обичам те, човече” романтичен, комедия

Неделя, 1 септември
06.00 „Малкото Пони” еп.11, 12
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.2 еп.17, 18
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.3 еп.5
13.00 “Щастливият Гилмор”
15.20 “Сами вкъщи” - анимация, комедия, семеен
(САЩ, 2016), режисьори
Крис Рено и Яроу Чейни
17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Мисията невъзможна:
Режим Фантом” - трилър,
екшън (САЩ, 2011), режисьор Брад Бърд, в ролите: Том Круз, Джереми
Ренър, Саймън Пег, Пола
Патън, Микаел Никвист,
Владимир Машков, Леа
Сейду, Мираж Грбич
22.30 „Стрелецът“
00.30 „Дете 44“ - трилър, драма
(САЩ, 2015), режисьор
Даниел Еспиноса, в
ролите: Том Харди, Гари
Олдман, Нуми Рапас,
Джоуел Кинаман, Джейсън Кларк, Пади Консидайн, Венсан Касел,
Чарлз Данс
03.10 „Двама мъже и половина” - сериал
03.40 „120 минути”
05.30 „НепознатиТЕ”

Понеделник, 2 септември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.19
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - (нов
сезон) токшоу с водещи
Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.4
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.34
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, еп.23
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.83
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.78
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.53
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.5
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.12
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.15
01.40 bTV Новините /п./
02.10 „Преди обед” /п./
04.00 “Комиците и приятели”
/п./
04.50 „Опасни улици” /п./

Вторник, 3 септември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.20
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
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.35
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сериал, еп.24
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.84
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.79
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, с.2 еп.6
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.1
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.13
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.16
01.40 bTV Новините /п./
02.10 „Преди обед” /п./
04.00 “Комиците и приятели”
/п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - сериал

Сряда, 4 септември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.21
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.6
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.36
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сериал, с.2 еп.1
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.85
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.80
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.55
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.7
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, с.2
еп.1
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.17
01.40 bTV Новините /п./
02.10 „Преди обед” /п./
04.00 “Комиците и приятели”
/п./
04.50 „Опасни улици” /п./

Четвъртък, 5 септември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.2 еп.22
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 “Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.7
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.37
16.00 „Страх да обичаш“ - сериал, с.2 еп.7
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сериал, с.2 еп.2
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.86
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.81
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ - сериал, еп.56
22.30 „Смъртоносно оръжие“ сериал, с.2 еп.8
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, с.2
еп.2
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.18
01.40 bTV Новините /п./
02.10 „Преди обед” /п./
04.00 “Комиците и приятели”
/п./

Събота, 31 август
06.00 “Приятели с деца”
08.30 “Нощ във Вегас”
10.30 “Безкрайният годеж”
13.15 “Седмият син”
15.15 “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.
17.30 “Интерстелар” - фантастика, мистъри (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн, Мат
Деймън, Елън Бърстин и
др.
21.00 “Подводница U-571” - екшън, военен (САЩ, Франция, 2000), режисьор
Джонатан Мостоу, в ролите: Матю Макконъхи,
Бил Пакстън, Харви Кайтел, Джон Бон Джоуви,
Томас Кречман и др.
23.15 Cinema X: “Заклинанието” - хорър, трилър,
мистъри (САЩ, 2013),
режисьор Джеймс Уан, в
ролите: Патрик Уилсън,
Вера Фармига, Рон Ливингстън, Лили Тейлър,
Хейли Макфарланд, Макензи Фой, Джоуи Кинг и
др. [16+]
01.30 “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+]

Неделя, 1 септември
06.00 “Перфектната приятелка” - трилър (тв филм,
Канада, 2015), режисьор
Къртис Крофърд, в ролите: Адриен Франц, Джон
Кор, Ашли Легат, Скот
Бейли и др.
07.45 “Отново е Коледа” 09.30 “Шрек завинаги”
11.45 “Кой уби сестра Мери”
13.45 “Мъже на честта”
16.15 “Подводница U-571”
18.30 “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.
21.00 Контакт” - фантастика,
драма, мистъри (САЩ,
1997), режисьор Робърт
Земекис, в ролите:
Джоди Фостър, Матю
Макконъхи, Том Скерит,
Джефри Блейк, Уилям
Фиктнър, Джена Малоун,
Дейвид Морс, Анджела
Басет, Джейк Бюси и др.
00.00 “Петдесет нюанса черно” - комедия (САЩ,
2016), режисьор Майкъл
Тидс, в ролите: Марлон
Уейънс, Кали Хоук, Фред
Уилард, Майк Епс, Джейн
Сиймор, Андрю Бачлър и
др. [16+]
01.45 “Заклинанието” - хорър,
трилър, мистъри (САЩ,
2013), режисьор Джеймс
Уан, в ролите: Патрик
Уилсън, Вера Фармига,
Рон Ливингстън, Лили
Тейлър, Хейли Макфарланд, Макензи Фой, Джоуи Кинг и др. [16+]
04.00 “Революция Х”

Понеделник, 2 септември
06.00 “Ривърдейл” /п./ - сериал, еп.11, 12
08.00 “Интерстелар”
11.45 “Ривърдейл” - сериал,
еп.13
12.45 “Ривърдейл” еп.1
13.45 Телепазар
14.00 “478”
15.45 “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.
17.45 Телепазар
18.00 “Контакт” - фантастика,
драма, мистъри (САЩ,
1997), режисьор Робърт
Земекис, в ролите:
Джоди Фостър, Матю
Макконъхи, Том Скерит,
Джефри Блейк, Уилям
Фиктнър, Джена Малоун,
Дейвид Морс, Анджела
Басет, Джейк Бюси и др.
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 Премиера: “Всички мои
мъже” - комедия, драма,
романтичен (САЩ, 2017),
режисьор Хали МайърсШайър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Лейк Бел,
Майкъл Шийн, Нат Улф,
Кристин Уудс, Кандис
Бъргън, Пико Алекзандър и др.
23.00 “Дивата река” - екшън,
мистъри, криминален
(САЩ, Великобритания,
Канада, 2017), режисьор
Тейлър Шеридан, в ролите: Елизабет Олсън,
Джереми Ренър, Джон
Бърнтол, Мартин Сенсмайър, Греъм Грийн
01.15 “Ривърдейл”, еп.13, с.2
еп.1

Вторник, 3 септември
06.00 “Ривърдейл” /п./ - сериал, еп.13, с.2 еп.1
08.00 “Даяна”
10.30 “Ривърдейл” - сериал, с.2
еп.2, 3
12.30 Телепазар
12.45 “Всички мои мъже”
14.45 “Интерстелар” - фантастика, мистъри (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн, Мат
Деймън, Елън Бърстин и
др.
18.15 Телепазар
18.30 “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.
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 Премиера: “Такси 5” - екшън, комедия (Франция,
2018), режисьор Франк
Гастамбид, в ролите:
Салваторе Еспозито,
Франк Гастамбид, Сабрина Уазани, Бернар Фарси,
Малик Бантала, Грегори
Фромантен и др.
23.15 “Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист”
01.00 “Ривърдейл” /п./ - сериал, с.2 еп.2, 3
03.00 “Контакт” - фантастика,
драма, мистъри (САЩ,
1997), режисьор Робърт
Земекис, в ролите: Джоди Фостър, Матю Макконъхи, Том Скерит.

Сряда, 4 септември
06.00 “Ривърдейл” /п./ - сериал, с.2 еп.2, 3
08.00 “Изгубена на 17”
10.00 “Ривърдейл” - сериал, с.2
еп.4, 5
12.00 Телепазар
12.15 “Контакт”
15.15 “Такси 5” - екшън, комедия (Франция, 2018),
режисьор Франк Гастамбид, в ролите: Салваторе Еспозито, Франк
Гастамбид, Сабрина
Уазани, Бернар Фарси,
Малик Бантала, Грегори
Фромантен и др.
17.30 “Отново е Коледа” - семеен, комедия (САЩ,
2016), режисьор Кристи
Романо, в ролите: Шон
Райън Фокс, Армани
Джаксън, Кристи Романо
и др.
19.00 Телепазар
19.15 “Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист”
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 “Хрониките на Нарния:
Плаването на разсъмване” - фентъзи, семеен,
приключенски (САЩ,
2010), режисьор Майкъл
Аптед, в ролите: Бен
Барнс, Скандар Кейнс,
Джорджи Хенли, Уил
Полтър, Лора Брент, Тилда Суинтън и др.
23.15 “Смъртта й прилича”
- фентъзи, комедия
(САЩ,1992), режисьор
Робърт Земекис, в ролите: Мерил Стрийп, Голди
Хоун, Изабела Роселини,
Брус Уилис и др.
01.15 “Ривърдейл” /п./ - сериал, с.2 еп.4, 5
03.15 “Тотал щета” - комедия,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Джъд Апатоу

Четвъртък, 5 септември
06.00 “Ривърдейл” /п./ - сериал, с.2 еп.4, 5
08.15 “478” 10.15 “Ривърдейл” - сериал, с.2
еп.6, 7
12.15 Телепазар
12.30 “Легендата за Оз: Завръщането на Дороти”
14.15 “Смъртта й прилича”
16.15 “Хрониките на Нарния:
Плаването на разсъмване” - фентъзи, семеен,
приключенски (САЩ,
2010), режисьор Майкъл
Аптед, в ролите: Бен
Барнс, Скандар Кейнс,
Джорджи Хенли, Уил
Полтър, Лора Брент, Тилда Суинтън и др.
18.30 Телепазар
18.45 “Подводница U-571” - екшън, военен (САЩ, Франция, 2000), режисьор
Джонатан Мостоу, в ролите: Матю Макконъхи,
Бил Пакстън, Харви Кайтел, Джон Бон Джоуви,
Томас Кречман и др.
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 “Самоличността на Борн”
- екшън, трилър, мистъри (САЩ, Германия,
Чехия, 2002), режисьор
Дъг Лайман, в ролите:
Мат Деймън, Франка
Потенте, Гейбриъл Ман,
Адеуале Акиной-Агбадже, Крис Купър, Брайън
Кокс, Клайв Оуен, Джулия Стайлс и др.
23.30 “Пряко включване” - фантастика, трилър (САЩ,
2000), режисьор Грегъри
Хоблит, в ролите: Денис
Куейд, Джим Кавийзъл,
Шон Дойл, Елизабет Мичъл, Андре Брауър, Ноа
Емърик и др.
02.00 “Ривърдейл” /п./ - сериал, с.2 еп.6, 7

Събота, 31 август
06.00 “Без пукната пара”
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.13, 14
10.00 “Полицейска академия
7: Мисия в Москва” комедия (САЩ, 1994),
режисьор Алън Метър,
в ролите: Дж.У. Бейли,
Джордж Гейнс, Дейвид
Граф, Майкъл Уинслоу,
Лесли Истърбрук, Кристофър Лий, Рон Пърлман,
Клер Форлани и др.
12.00 “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.
14.00 “Игрите на звездите”
еп.13
15.00 “Хотел Елеон”
17.00 “Дивата Нина”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Тъмни сенки” - хорър,
комедия, фентъзи (САЩ,
Австралия, 2012), режисьор Тим Бъртън, в
ролите: Джони Деп, Мишел Пфайфър, Ева Грийн,
Хелена Бонъм Картър,
Джаки Ърл Хейли, Джони
Лий Милър, Бела Хийткоут, Клоуи Грейс Морец,
Алис Купър и др.
22.30 “Червеното джудже” с.11
еп.4, 5
23.30 “Двама мъже и половина”
01.30 “Хотел Елеон”
02.00 “Приятели”
03.00 “Червеното джудже”

Неделя, 1 септември
06.00 “Без пукната пара” с.5
еп.4, 5
07.00 “Приятели”
09.00 “Теория за големия
взрив” с.4 еп.15, 16
10.00 “Тъмни сенки” - хорър,
комедия, фентъзи (САЩ,
Австралия, 2012), режисьор Тим Бъртън, в
ролите: Джони Деп, Мишел Пфайфър, Ева Грийн,
Хелена Бонъм Картър,
Джаки Ърл Хейли, Джони
Лий Милър, Бела Хийткоут, Клоуи Грейс Морец,
Алис Купър и др.
12.00 “Радостен шум” - музикален, комедия, драма
(САЩ, 2012), режисьор
Тод Граф, в ролите: Куин
Латифа, Доли Партън,
Кики Палмър, Крис
Кристоферсън, Джереми
Джордан, Декстър Дардън, Кортни Ванс и др.
14.00 “Игрите на звездите”
еп.14
15.00 “Хотел Елеон”
16.30 “Дивата Нина”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Полицейска академия 7:
Мисия в Москва” - комедия (САЩ, 1994)
22.30 “Червеното джудже” 6
еп с.11 еп.6, с.12 еп.1
23.30 “Двама мъже и половина”
01.30 “Кухня”
02.00 “Теория за големия
взрив”
03.00 “Червеното джудже”
04.00 “Монстър Хай: Гимназия
за чудовища” - анимация,
сериал
05.00 “Приятели”

Понеделник, 2 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.6, 7
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2018),
еп.35, 36
10.00 “Трябва ти единствено
любов” - романтичен,
драма, комедия (Дания,
Швеция, Италия, Франция, Германия, 2012),
режисьор Сузане Бир, в
ролите: Пиърс Броснан,
Трине Дирхолм, Моли
Бликст Егелинд, Себастиан Йесен, Кристиане Шаумбург-Мюлер, Паприка
Стеен и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” - eп.37
16.30 “На гости на третата планета” - еп.50
17.00 “Домашен арест” - с.2
еп.7, 8
18.00 “Стъпка по стъпка” - с.6
еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече” с.7 еп.1
20.00 “Новите съседи” - en.1
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
- 2 eп. с.11 еп.2, 3
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
- с.3 еп.5, 6
00.00 “Трябва ти единствено
любов” - романтичен,
драма, комедия (Дания,
Швеция, Италия, Франция, Германия, 2012)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”

04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”
Вторник, 3 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Домашен арест” - еп.15,
16
10.00 “Джем и холограмите”
- фентъзи, драма, музикален, семеен (САЩ,
2015), режисьор Джон Чу,
в ролите: Обри Пийпълс,
Стефани Скот, Орора
Перино, Хейли Кийоко
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” - eп.38
16.30 “На гости на третата планета” - еп.51
17.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.1
18.00 “Стъпка по стъпка” - с.6
еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече” с.7 еп.2
20.00 “Новите съседи” - en.2
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
- с.11 еп.4, 5
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
- с.3 еп.7, 8
00.00 “Джем и холограмите”
- фентъзи, драма, музикален, семеен (САЩ, 2015)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”

Сряда, 4 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.10, 11
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.1
10.00 “О, братко, къде си?” комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2000), режисьори Джоуел Коен и Итън
Коен, в ролите: Джордж
Клуни, Джон Туртуро,
Тим Блейк Нелсън, Джон
Гудман, Холи Хънтър,
Майкъл Бадалуко
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” - eп.39
16.30 “На гости на третата планета” - еп.52
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.27, 28
18.00 “Стъпка по стъпка” - с.6
еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече” с.7 еп.3
20.00 “Новите съседи” - en.3
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
- с.11 еп.6, 7
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
- с.3 еп.9, 10
00.00 “О, братко, къде си?” комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2000)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”

Четвъртък, 5 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.27, 28
10.00 “Семейство Джоунс” екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Грег
Мотола, в ролите: Гал
Гадот, Айла Фишър, Джон
Хем, Зак Галифанакис,
Мерибет Монро, Дзяо
Мин, Ари Шафир и др.
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” - eп.40
16.30 “На гости на третата планета” - еп.53
17.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.2
18.00 “Стъпка по стъпка” - с.6
еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече” еп.4
20.00 “Новите съседи” - en.4
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
- с.11 еп.8, 9
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
- с.3 еп.11, 12
00.00 “Семейство Джоунс” екшън, комедия (САЩ,
2016)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”
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Златен медал за момче от детска градина
Лъчезар Томов от Бургас все още не ходи на
училище, но получи златен медал на Международната олимпиада по
математика в Тайланд.
Детето чудо е на шест
години и е най-малкият
носител на престижната награда. В състезанието е имало 1500 участници от 21 държави.
Лъчезар е част от националния отбор на България, който се състои от

В

31 състезатели от различни градове на страната. Малкият бургазлия
все още посещава детска градина "Ханс Кристиян Андерсен", където
знаят за неговия аналитичен ум, защото това е
десетата награда по математика, която печели.
"Поздравявам те за отличното представяне на
Международната олимпиада в Тайланд. Бургас
се гордее с твоите успе-

хи и медали. Математиката винаги е била един от най-силните посланици на
нашата страна и града ни пред света. Талант, ученолюбие и
старание като твоите правят така, че
името на България
да се чуе далеч зад
граница", каза кметът Димитър Николов по повод получаването на златното от-

личие от талантливото
бургазлийче.

9
Най-вкусната
баклава

у нас

Майстори от кубратското село Горичево се състезаваха в конкурс за най-добре приготвена и вкусна баклава.
Проявата бе организирана от местното кметство
като част от програмата за селищния празник, съобщиха от общинската администрация в Кубрат. В
надпреварата се включиха 20 кулинарки.
Жури с председател Маринела Йорданова дълго дегустира различните по форма и сладост сладкиши, докато определи победителите. Медали и

Картини върху вода

"Двореца" в
Балчик бяха
открити ателиета за рисуване
на картини върху
вода. Демонстрациите на древната техника, позната като ебру, бяха
в Учебния център по изкуствата. Интериорната
дизайнерка Антоанета Бебенова
показа как изображението, създадено върху водна повърхност,
може да се прехвърли на хартия,
плат или друга основа.
В миналото екзотичната тех-

ника е била използвана предимно за украса на листове в офи-

циалната кореспонденция,
на страници и
корици на религиозни и поетични книги,
а днес може да
преобрази дори стените у
дома, керамични съдове, домашния интериор.
В първия ден
от работата на
ателиетата беше открита и
изложба на Антоанета Бебенова "Картини върху вода".

предметни награди бяха връчени в няколко категории - за традиционно приготвена, за най-вкусна,
за най-оригинално направена, за най-тънко разточена, за най-хрупкава баклава.
След награждаването вкусният сиропиран сладкиш бе раздаден на жителите и гостите на селото.
Празничната програма в Горичово е изпълнена с
много песни и танци.

Младоженци Обичаят "Среде лято"
дарители
Младоженци
от
Стражица дариха апаратура и консумативи
на отделението по неонатология на МОБАЛ
"Д-р Стефан Черкезов”.
Мариела и Стефан Златеви сключили граждански брак в началото
на юни. Тя разказва, че
още преди да получи
предложение за брак,
планувала,
а к о

мечтата й да бъде
булка стане реалност,
да посвети сватбеното
си тържество на благородна кауза.
„Преди време бях
прочела в един вестник за едно семейство с
подобен тип инициатива и много ми допадна!
Тогава реших, че ако
някой ден и ние направим сватба, ще е прекрасно начало.“ Идеята веднага подкрепил
и младоженецът Стефан. Още по време на
организацията на сват-

беното тържество двамата помолили гостите
си да не носят букети, а
предвидената сума да
пуснат в кутия.
В нея били събрани
800 лева. „Ние сме много благодарни на нашите гости, че подкрепиха
каузата“, споделят семейство Златеви. Със
сумата младоженците
купили пулсоксиме-

тър
и консумативи –
интубационни тръби и
пъпни катетри. Жестът
на младото семейство
трогна и развълнува
екипа, който се грижи
за най-малките пациенти на областната болница. „Ние сме много
благодарни и им пожелаваме в скоро време
да ни посетят, да имат
детски смях и глъч в
тяхното семейство. Винаги когато даваш – получаваш”, казва д-р Кина Николова, началник
на неонатологията.

Обичаят с
хилядолетна традиция
"Среде лято" се изпълни наскоро в
Мугла, съобщиха от кметството. Родопското село отпразнува среща събор, на която
беше пресъздаден и ритуалът за "Пеене на китки".
"Среде лято" е обичай от времето на траките, съхранен в Мугла,
обясняват от местното

читалище. Менци с натопени във вода китки
са основният символ на
празника.
Всяко
семейство
прави букетчета с цветя и ги оставя в менци-

те с вода през нощта
"на месечина" под открито небе. На сутринта се гледа дали китките са останали свежи, ако има увехнало
цвете, е лош знак за

болест или неприятност в дома. Това обясняват местни жители,
стриктно спазващи обреда от поколения.
"Пеенето на китки" започна преди обяд. Менците бяха наречени за
здраве и берекет под
звуците на родопски мелодии и песни.
Символиката на "Среде лято" е свързана с
приветстване на слънцето и изпращане на лятото, защото още през
август жителите на високопланинското село
започват приготовленията си за зимата.

Благотворителен маратон

Холандката Нинке Блау от побратимения на Варна град Дордрехт участва благотворително и преплува дистанцията от 4 км на маратона Галата - Варна. Съгражданинът й Нийлс Харцман пък се включи в плувния маратон 1000 х 1000. Каузата на двамата бе осигуряване на дарение за изграждане на
сенник в двора на къща от Центъра за настаняване

от семеен тип в село Тополи. Обитатели на дома
са деца с увреждания. По откритата банкова сметка на фондацията бяха събрани близо 3000 евро.
Холандците връчиха символичния чек на директора на дирекция "Спорт" при община Варна Кристиян Димитров след края на плувния маратон. Първенците в състезанието - варненците Георги Цурев
и Василики Кадоглу, ще участват благотворително
в плувния маратон в Холандия в подкрепа на хора
с онкологични заболявания.
Двете реципрочни благотворителни инициативи са част от програмата за сътрудничество на община Варна и Дордрехт. Приятелските отношения
между градовете датират от 2001 г. Те си партнират активно както в съвместни европейски проекти, така и в общи инициативи в сферата на бизнеса, културата, ИКТ, образованието, социалните услуги, младежките дейности и спорта.
Страницата подготви Соня Вълкова
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Проблеми

евростат: България с най-много жертви

България е на първо
място в ЕС по брой загинали при катастрофи
с леки автомобили на 1
милион жители според
анализ на Евростат за
2017 г. Характеристиката на фаталните инциденти при отделните категории превозни средства показва, че
България се нарежда с
най-висок дял смъртност в категорията на
леките автомобили с
64 смъртни случая на
милион жители. Това е
почти шест пъти пове-

че от най-ниското съотношение в Малта - 11.
Средният показател за
ЕС е 23 смъртни случая
на 1 милион при леките автомобили. според
данните на Евростат
у нас са загинали 456
души, при катастрофи
с пътнически автобуси - 5 души, при инциденти с велосипедисти
- 35 души, загиналите
пешеходци са 118, като общият сбор те при
пътни инциденти надхвърля 700 души.
Данни от доклад на
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МВР показват, че най-висок дял смъртност има
при катастрофите с челен сблъсък между автомобили - близо половината от фаталните инциденти се дължат на подобен вид ПТП. МВР отчита също, че най-тежките последствия при ПТП
с челен сблъсък се дължат на навлизане в лентата за насрещно движение, неправилно изпреварване, разсейване, задрямване и др. Пак по
данни на МВР за периода
2011-2017 г. при ПТП с
челен сблъсък са загинали 910 души, а ранените
са 6995, като по-голямата част от пострадалите
нямат никаква вина.
Черната статистика
само за първите 6 месеца на тази година показва нелицеприятни факти:
254 загинали и 3653 ранени при близо 3000
пътнотранспортни инцидента. Това означава по около 250 инцидента всеки месец и 42
убити българи средно
на месец при автомобилни инциденти. Около 25 000 са загиналите при катастрофа в Ес.

Конфликти

Мошеник предлага
белина за лекарство! ÊÐÈÌÈ
не се лъжете! ÕÐÎÍÈÊÀ

Полиция и прокуратура затвориха лабораторията за "чудо", предлагано като лекарство срещу рак
и аутизъм. Miracle Mineral Solution (MMS) е опасен
химикал, чието действие е дори по-опасно от това
на белината. Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев
обясни, че
продуктът
е незаконен
и няма произход, а човекът, който
го продава,
няма лекарска квалификация. Себестойността
на продукта
е стотинки, а
в интернет страницата той се продава срещу 45 лева за 200 мл. След акция на РЗИ - Бургас и полицията са иззети опасните препарати от лабораторията в Бургас. В САЩ са починали 7 души от подобни препарати, а стотици други изпитват сериозни
здравни проблеми. В зависимост от погълнатото
количество продуктът може да бъде смъртоносен.
Бургазлията Светослав Стаматов е човекът, който разпространява вредния продукт. Той заяви, че
"лекарството" не се използва за болести, а "пречиства вода".

Íови удари на 4000 лв. отидоõа
Óñловни
измамниците за „залавяне” приñúди за
ало бандити

Жена от Каварна е дала
на мним полицай златни и
сребърни накити, 6000 лева, 300 турски лири и 100
евро, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР.
Потърпевшата (68 г.) е
разговаряла по телефона
с непознат мъж, който се
представил за служител на
МВР и я убедил да му предаде ценностите, за да ги
съхранява.
Жената предала парите
и накитите пред входа на
жилището си.
Полицията съобщи за
друга възрастна жена от Каварна, пострадала по същата схема.
Мним служител на МВР също й поискал наличните пари да ги "съхранява" и
тя му предала 6800 лева на среща в градския парк.

Възрастна жена от Търговище стана новата
жертва на телефонни измамници. В РУ-Търговище е получен сигнал за това, че неизвестен извършител се обаждил на стационарния телефон
е въвел в заблуждение 72-годишна жена от града
и под предлог за
необходимост тя
да окаже съдействие на полицейски служители, провеждащи операция по задържането на
извършители на телефонни измами. Отнета й сумата от 4320 лв. По случая е образувано досъдебно производство.

С условни присъди се разминават
трима телефонни измамници, завлекли с над 40 хиляди лева възрастни хора. Те са действали на територията
на Стара Загора. Мъжете на 24, 48 и
50 години се признават за виновни и
така успяват да сключват споразумение за по-леки присъди. Осъдени са
за това, че са заблудили 8 пенсионери
по схемата „съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници". Те се представяли за служители на „Криминална полиция“ в МВР,
следователи от Национална следствена служба и дори за главния прокурор Сотир Цацаров. Така успяват да
присвоят 40 470,82 лева.
Наказанията им са 3 години лишаване от свобода условно с пет години изпитателен срок. Отнетите суми
са изцяло възстановени.

над 180 сигнала за Наø континãент äеéства в Берлин
домашно насилие
в Шуменско
През първите 6 месеца на 2019 г.
служителите, които осъществят патрулно-постова дейност в ОДМВР Шумен, са реагирали на 8513 сигнала.
Най-много са били за нарушаване на
обществения ред – 1245. Сигналите за
нарушения на нощната тишина са 389,
за нарушаване на общинските наредби
са 200. 623 са случаите за извършени
престъпления, сигналите за упражнено домашно насилие са 188. Полицейските служители са отработили 1969
сигнала по СОД. Оказали са съдействие
в 13 283 случая, 239 от тях на органи на
съдебната власт, 1482 на физически и
юридически лица, на държавни и обществени органи в 1338 случая.

Отровата на организираната престъпност
прониква все по-дълбоко.
Подземният свят на
Берлин е разпределен на сфери на влияние. Българските
банди държат нощния живот - проституцията, търговията с хора и сводничеството.
Полицията в Берлин,
Федералната полиция, Федералната криминална служба и
митниците са завели през
миналата година 59 следствия срещу различни
престъпни групировки.
От проверените 462 души, заподозрени в крими-
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нални деяния и съучастие
в организирана престъпност, повече от половината са чужденци (289).
Най-многочислени сред
тях са българите (45), следвани от турците (42) и гражданите на Руската федера-

ция, като в случая става дума
предимно за чеченци.
Бандите са
"специализирани" в различни
сфери на дейност - от пране
на пари, грабежи и контрабанда с наркотици до проституция и търговия с хора.
"Те инвестират в строителството и икономиката и
се опитват да оказват влияние дори над държавната
администрация", казва Михаел Бьол от Съюза на германските криминални служители.

БЯгсТВО ОТ ЗаТВОра
Двама затворници –
молдовски граждани,
избягаха от затворническо общежитие в
стара Загора. александър Хаджи, на 24 г., и
Василе мораро, на 30,
бяха осъдени заради
взлом на банкомати.
Задигнатата сума възлиза на близо 90 000
лева. избягали са, като са повредили част
от оградата в източния
край на двора. Подозира се съучастието на техни близки, с които са
видели преди дни. издирването продължава в цялата страна.
ЯДОсаН мъЖ
ПОТрОШи „ПЕркиТЕ”
Пореден инцидент
с пострадал човек стана на новоремонтираната улица "граф игнатиев" в софия. Жена бе ранена, след като се спънала в един
от трамвайните ограничители, печално известни сред столичани
като "перки на акула".
Жената е транспортирана в болница. В знак
на протест съпругът й
преместил част от бетонните блокчета върху трамвайните релси.
ЗаДигНаХа ЗлаТО
Златни накити изчезнаха от дом в старопрестолния град.
24-годишна жена от
Велики Преслав подала сигнал в полицията,
че неизвестен извършил кражба на около
40 грама златни накити от жилището й.
ОграБиХа мОмЧЕ
ПОсрЕД БЯл ДЕН
Двама непълнолетни ограбиха момче в
стара Загора. В района на хижата в парк
"м.м.кусев" две лица
след отправени заплахи са отнели мобилен
телефон от непълнолетното момче.
установени са извършителите на деянието – момче на 15 г.
от стара Загора и момче на 17 г. от Попово,
обл. Търговище. Задържани са за срок до
24 часа.
ЗаДърЖаХа
ХулигаН
47-годишен криминално проявен жител
на село Белокопитово
бил задържан от полицейските служители
след получен сигнал,
че заплашва с хладно
оръжие жители на града в района на автогарата.
Страницата подготви
Уляна ПетКОВА
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Старите хижи на Витоша
Едва ли има европейска на организирания туризъм в
столица, която да е в близост България. През следващите
с планина и достъпът до нея години е разширена, условида е толкова бърз. Витоша се ята за пребиваване значителнамира на броени минути от но са подобрени, а броят на
улиците и булевардите. В ко- посетителите непрекъснато
ято и част на София да живее, расте. Масивната триетажна
всеки я вижда по няколко пъ- постройка може да приюти
ти на ден. Тя е неразривно до 200 души. Хижата разпосвързана с града и му при- лага с легла, дюшеци, спално
дава един своеобразен чар.
бельо, бюфет и голяма зала
Витоша добива още по-го- за хранене. В кухнята се прилямо значение, когато насе- готвят вкусни ястия. Сградата
лението на София значител- е снабдена с модерен водоно нараства. Всичко това предопределя факта, че тя става
люлка на българския
туризъм.
През един августовски ден на 1895 г.
Алеко Константинов
заедно с 300 софиянци потеглят от Драгалевския манастир и
по непознати пътеки
за първи път изкачват витошкия първенец Черни връх. Преди това чрез вестни- „Фонфон“, 1963 г.
ците Алеко отправя
следния призив: „Умоляват провод, електрическо осветсе софийските любители на ление, санитарни възли, умибългарската природа да за- валня и телефон, т.е. с всички
повядат в неделя, на 27 ав- удобства, каквито липсват в

„Щастливеца“ преди да бъде сринат със земята
густ, на Черни връх на Ви- много градски домове. „Алетоша, гдето точно в 12 ча- ко” е основен изходен пункт
са през деня ще се открие за- за изкачване на Черни връх
седание за съставянето на (2290 м надморска височина)
един клуб на българските ту- през Стената. В края на 60-те
ристи. Поканата се отнася години на ХХ в. край хижата
до всички навършили 20-го- е построен големият и крадишна възраст.” Оттук насе- сив хотелски комплекс „Щатне Витоша престава да бъ- стливеца”. Той се превръща
де само един красив декор в любимо място за отдих на
на столицата. В следващите софиянци и гости на столицагодини предразсъдъците и та. През 90-те години по нестраховете от нея постепен- ясни причини е затворен и
но изчезват. За софиянци ста- изоставен, а през 2009 г. вева традиция да излизат все- че е напълно разрушен и се
ки празничен ден в плани- превръща в купчина бетон.
ната. През 1934 г. тя е обявеДруга голяма хижа е
на за парк с площ от над 120 „Кумата”. Тя носи името на
кв. км, свързан органически с Крум Новаков (Кумата), един
многоликия живот на София. от създателите на младежДве години по-късно излиза първата в България
Наредба-закон за защита
на природата и се издава
специален Правилник за
стопанисване и ползване
на Витоша.
Планината става особено удобна и още по-привлекателна, след като по
нея започват да изникват
хижи. Първенството се
държи от „Алеко”, може
би най-известната хижа у
нас. Тя е построена през
1922-1924 г. в местността Запустялата х. „Родина“
Дервишка бачия под Резньовете на 1735 м надмор- кото туристическо движеска височина. Наречена е на ние в България. Пристрасимето на основоположника тен турист, той намира смър-

шега, разпространена сред
софийските
шопи. Те с достойнство заявяват: „Западната
аристокрация
се хвали с титлата „Фон”, а
ние с по-старата история сме
два пъти „Фон”
–
„Фонфон”.
Строежът на
хижата започва
през 1926 г. Изграждат я млади софийски туристи от камък
и хоросан. Както и на „Алеко”, и тук част
от строителните материали са доставени в раници на
гръб. Разполага със 175 легла.
„Фонфон” изгаря през 1968 г.
За да не стати от различен характер, „Ку- вам отегчите- Алеко Константинов мата” е тържествено освете- лен, ще изброя писателят и основател на туристина през 1927 г. Сградата е на м и м о х о д о м ческото движение в България
два етажа, с хубави изгледи и още няколко
удобства. В нея мо- от по-популярните витошки ранта могат да се хранят 200
гат да се подслонят хижи, които са построени из- души. Общата рекапитулация
ключително със средства, на- показва, че в края на 60-те годо 100 души.
Популярна сред брани от членове на софий- дини на миналото столетие
поклонниците на ски туристически дружества на Витоша функционират 72
Витоша е и хижата или с волни пожертвования. хижи, почивни домове, хоте„Момина скала”. Тя „Тинтява” е открита през ли и общежития.
През първите десетилетия
се намира в мест- 1935 г., на 1616 м надморска
ността Стамболова височина с леглова база от на ХХ в. планинарите се двиливада на 1500 м 80 места. „Еделвайс” (1934 г.) жат по Витоша по импровинадморска височи- се намира под връх Селими- зирани маршрути. С времена, а близо до нея ца. Може да приюти до 100 то методично се оформят папреминава Боян- души. „Планинец” е изгра- норамни туристически алеи
ската река. Откри- дена в местността Сврачар, и пътеки, които свързват отта е за посещения на 1385 м надморска висо- делните хижи. Те са благоуспрез 1938 г. с капа- чина. Тя е сравнително малка троени, прецизно маркирани и обоцизначени с
тет от 40
указателместа. Хижани табели.
та примамва
Дължинагостите с гота им надлямата поляхвърля 300
на пред нея,
км. Построкоято е идеени са и две
ално
мясавтомото за пикбилни арник и почивтерии: Бока. Днес там
яна – Златима и волейни мостове
болно игрии Драгалеще, което е
вци – „Аледопълнитеко”. По тях
лен бонус за
се откризапалените
ват редовпривържени автобусници на тази „Кумата“ в строеж, 1926 г.
ни линии.
игра.
Друг е въпросът в какво
и в нея могат да се настанят
ограничен брой туристи. „Се- състояние са хижите днес.
лимица” (1930 г.) е на 1305 м Навсякъде цари разруха.
надморска височина в мест- По-голяма част от сградиността Леновицата. Сградата те са затворени и не се пое двуетажна, с възможности сещават от туристи. В други
да приюти до 150 любители условията за отдих са твърна планината. Обзаведена е де нехигиенични и планис алпинеум и рибарник. През нарите избягват да пресписледващите десетилетия се ват там. Съответните дърпоявяват хижите „Родина”, жавни, общински и общест„Камен дел”, „Бор”, „Бое- вени организации и инстирица”, „Септември”, „Сре- туции не полагат необходец” и др. Построени са и димите усилия и не отдедоста ведомствени почивни лят почти никакви финанстанции. В края на 50-те годи- сови средства за възстанони отваря врати хотел-ресто- вяване на стария привлеЕдна от най-старите хижи рант „Копитото”, който е към кателен потенциал на витошките хижи.
на Витоша е „Фонфон”. Име- „Балкантурист”. Хотелът разД-р Александър МИРКОВ
то й възниква от родолюбива полага със 72 легла, а в рестотта си като студент в Алпите
(1921). Хижата е разположена
на около 50 минути пешеходен път от Златните мостове
на 1750 метра надморска височина. Денивелацията е 375
метра. Началото на нейното
изграждане се поставя още
през 1921 г. Финансовите
средства се набират предимно от дарения на планинари,
а младежите отдават много
дни безплатен труд. След като се преодоляват труднос-
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Право на отговор
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акто повечето
пенсионерски
вестници, надяваме се искрено,
че и в. „Пенсионери“
отстоява идеята за
единен пенсионерски съюз. Пенсионерите масово трябва
да се обединяват, за
да могат да отстояват своите социални
права и да съумеят
да облекчат нелекия
си живот в трудните условия на най-бедната страна и първа
по смъртност в целия Европейски съюз. Тази именно е и
една от постоянните
цели на СП-2004-обединени. В тази връзка
ръководството на съюза не разбира защо
вестникът непрекъснато го атакува с материали и интервюта,
които изобилстват от
лъжи, с които като че
ли се стреми да се
докаже, че СП-2004обединени се стреми
към точно обратното.
Конкретно по въпроса: Г-н Стефан
Груев, който с решение на пленума на
Столичния съвет от
30 май 2019 г. е законно снет от председателското място на
Столичната организация и изключен от
редиците на СП-2004обединени, като какъв, с какво право е
взел участие в консултативната среща в
Скопие на представители на столични организации на балканските страни?! Същият е бил председател

Съюзен живот
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Къде е истината?
на Столичната организация в рамките на
една година – от януари 2018 до май 2019
г., но вместо да се занимава с работата на
пенсионерската организация, той е изготвял фалшиви протоколи, с които разполагаме, и устави на организацията, която е
регистрирал като нов
„Съюз на българските пенсионери – 2018“
и спортно дружество.
Да, това всеки би могъл да направи, ако
не членува в структурите на СП- 2004-обединени.
Точно учредителите на СП-2004, разбрали за измамата с техните подписи, които
на нито един протокол или на уставите
не са оригинални, го
освобождават от тази
длъжност и единодушно вземат решение за изключването
му от членството в
съюза. Също не е истина, че съюзът не е
легитимен - лъжа, която доста дълго се поддържа от хора като Ст.
Груев и съотборника
му Петър Петров, които работят за своите
лични амбиции и финансови облаги да оглавят организацията,
а също и за разцеплението на СП-2004.
Регистрацията на
СП-2004-обединени с
председател Валентина Николова отдавна
е факт и беше публикувана във в. „Втора

младост“ (б. р. колко отдавна?). Освен
това Ст. Груев говори
за единни пенсионерски организации и едва ли не завижда на
съседите ни – македонците, но създавайки собствена пенсионерска организация в
рамките на друг съюз,
по неоспорим начин
доказва, че той е работил за раздробяването на СП- 2004. Между другото той нямаше време да работи за
пенсионерските организации, тъй като има
15 свои фирми.
С протокола, с който той се освобождава
от длъжността председател на Столичната организация към
СП-2004, съм избрана
аз – Надежда Касабова, да изпълнявам тази длъжност. Познавам лично Ст. Груев
от януари 2018 г. В поместеното във вестника интервю с него същият уж препоръчва
обединението на пенсионерските структури, а в същото време казва: „Много от
организациите се самообособиха, станаха
юридически самостоятелни. Аз подкрепям
тези процеси и ги считам за полезни, осигуряващи териториална
адаптивност на структурите.“
Веднага след това същият призовава
„пенсионерските организации до V извънреден конгрес да сп-

рат да плащат членския си внос към централата, тъй като той
постъпвал в лични
сметки и се харчел
безконтролно.“ Безобразие!
Как могат да се
хвърлят така произволно фалшиви обвинения без каквито
и да било доказателства и факти. Всички
средства, получени от
организацията, се завеждат от касиерката Мария Александрова и се изразходват
за определени цели
по решение на ръководството на СП-2004обединени. Може би
г-н Груев има предвид себе си, тъй като е използвал парите на Столичната организация, за да си регистрира собствения
си съюз и спортно-туристическото си сдружение, които и досега
не е възстановил! В
регистрирания „Съюз
на българските пенсионери – 2018“ същият самоволно включва свои познати, които не са членове на
съюза. Така че с много свои дейности той
унижи нашата Столична организация и затова ние го изключихме от Съюза.
Искаме да се спрем
и на още един материал, написан от редакционен състав – „Мощен фактор в промените“, в който отново
се хвърля кал върху
СП-2004, организаци-

ята, в която израснаха идейно всички тези ръководители на
сдружения, организации и нов съюз и се
опитаха да разединят
съюза, който ги създаде. И какви са новите
им идеи за промени?
Преповтарят всичко
онова, което е направил Съюзът на пенсионерите-2004.
Всички говорят за
обединението на пенсионерските структури, а докато те бяха в
СП-2004, който и досега си остана най-масовата пенсионерска организация, непрекъснато се стремяха към
разиденение.
Какви искания поставят? Същите – за
преизчисление
на
пенсиите, за приемане на Закона за възрастните хора и решаването на всички социални въпроси. Пет
пъти тези искания СП2004 е внесъл в Народното събрание и
са отхвърлени.
Колко митинги и
протести са организирани и т. н. Изпрате-

на бе протестна декларация до Председателството на ЕС
в София и какво ли
още не! Но всичко
това се зачерква с
лека ръка, за да се
отвори пътят на нови амбициозни лидери, които с цената
на лъжи, измами, манипулации и всякакви други средства,
модерни за времето,
са готови да очернят
Съюза, за да постигнат личните си амбиции!
Щом целта е обединението на всички
пенсионерски структури и съюзи, защо
и СП-2004-обединени не беше поканен
на тази среща в Дряново?
Нали целта е да работим за единен център, в който принципът ще бъде: Да не се
решава нищо за нас,
без нас?!
Надежда
Касабова, и. д.
председател на
Столичния съвет на
СП-2004-обединени

Бел. ред. Вестник „Пенсионери” държи на истината и поради тази причина сме длъжни да уведомим своите читатели и най-вече активистите на
пенсионерските движения и организации, че новорегистрираното сдружение
„СП-2004-обединени“ по закон не се явява
правоприемник на СП-2004. Което означава, че ръководствата на досегашните
структури на СП-2004 може да обсъдят
на свои събрания и конференции към кого в бъдеще да се присъединят.

Фолклорен събор край Върбино
ра и Ямбол.
Този
събор е сред
най-големите културни прояви в община Дулово.

В историческата местност Канагьол край с. Върбино, община Дулово, област Силистра, се проведе Национален фолклорен събор. През далечната
1993 г. под ръководството на Андрей Василев се
провежда първият събор
и след това всяка година
се провежда като регионален. Тази година съборът

се проведe под егидата на
община Дулово и бе решено да бъде национален.
Открит бе от Доротея Тотева. Приветствен адрес се
прочете от името на кмета. Явиха се 70 колектива
и още толкова индивидуални изпълнители с нови
песни. Участниците бяха
от областите Варна, Шумен, Добрич, Русе, Силист-

Тук беше прочутата фолклорна група
от с. Гарван
с ръководител известният акордеонист Стоян Дечев. Със своите изпълнения ни зарадваха изпълнители от селата Пчеларово, Чинар, Кочево, Чернооково, Блъсково, Ахилево,

Ангелово и др. При всяка
хороводна песен се виеха кръшни български хора. Общината имаше много спонсори и затова бяха
щедри в наградите. Всяка
група получи добра парична награда, плакет, грамо-

руджански песни". Самодейците прекараха един
прекрасен празничен ден
и си тръгнаха с надеждата следващата година да
се срещнат отново.
Организаторите се надяват следващият събор да

та, купони за храна и чанта, в която бе поставена
книгата на автора Андрей
Христов "Сборник с Доб-

събере състави от всички
краища на страната.
Йорданка Жекова,
Силистра

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Най-кървавият конфликт на планетата

а разсъмване на 31 август
1939 г. отряд мъже в полски военни униформи и с
полско оръжие завладява немска
радиостанция в Горна Силезия,
намираща се в района на граничния немски град Глайвиц. В същото
време по немското държавно радио е излъчен запис, на който се
чуват изстрели и "обръщение" на
полски език: „Граждани на Полша!
Дойде време за война между Полша и Германия. Обединявайте се и
убивайте всички немци.”
Всъщност това е инсценирана провокация на немските тайни служби под кодовото наименование "Консерви", послужило като
повод за нападението срещу Полша и нейната окупация. На практика това е началото на Втората световна война.
„Нападателите” са криминални
затворници от концлагера „Заксенхаузен”, на които е обещано помилване след "съдействие от тяхна
страна”.
Онези от затворниците, които успеят да се спасят от огъня на "охраната на радиостанцията" (офицери
от Гестапо), са освободени, а труповете на загиналите, облечени в полски униформи, са показани по немските киносалони като доказателство за полската инвазия в Райха.
Според историци провокацията
е организирана по заповед на самия Адолф Хитлер, дадена на шефа
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на СС Райнхард Хайдрих.
На следващия ден след "инцидента" - 1 септември 1939 година, Хитлер
прави обръщение към немския на-

ници са защитили с чест от въоръжено нападение териториалната цялост
на Райха.
В действителност цели пет часа

род, обявявайки, че Полша е извършила нападение на германска територия и че от този момент Германия се
намира в състояние на война с Полша.
В обръщението си към нацията Хитлер заявява, че храбрите немски вой-

преди обръщението на Хитлер немската армия започва настъпателната
операция срещу Полша.
Първоначално Германия твърди,
че ще се ограничи единствено до
осигуряване на свободен достъп през

град Данциг (Гданск) по т.нар. полски коридор към Източна Прусия откъм немска страна. В действителност още на 23
август 1939-а Хитлер извиква британския пълномощен министър в Берлин
Хендерсън и му представя германските искания към Полша - осигуряване за
Райха на сухопътен коридор между немския хинтерланд и Източна Прусия чрез
предаване контрола върху град Данциг
на Германия.
Същия ден гаулайтерът на Данциг
Форстер по нареждане на Хитлер обявява територията на града за независима държава, а самият областен управител се провъзгласява за държавен глава, искайки "помощ от Райха".
Междувременно Хитлер вече е мобилизирал и придвижил немските армии
към полската граница.
Реално "изтласкването на полските
въоръжени сили" се осъществява от шефа на Гестапо Мюлер, който със своите
подчинени "успешно отблъсква нападението" срещу радиостанцията в Глайвиц, за което получава и награда - лента към Железния кръст, получен още по
време на Първата световна война.
На 3 септември Франция и Великобритания обявяват война на Германия
и двустранният конфликт започва да ескалира в международен, който ще продължи пет години и ще отнеме живота
на милиони европейци.

Неочаквана и загадъчна смърт Усещане за наглост
130 години от кончината
на Захарий Стоянов
На 29 август 1889 г.
от софийската гара заминават за Париж председателят на V ОНС Захарий Стоянов и неговата съпруга Анастасия
Обретенова-Стоянова.
Целта на пътуването е да
посетят Първото световно изложение, посветено на 100-годишнината
от Великата френска революция (1879 г.), и да
се закупят нови книги
за библиотеката на парламента. Още в Белград,
след това във Виена, накрая в Париж - стая №42
на хотел "Суец", Захарий
получава стомашни кризи и на 2 септември сутринта внезапно умира.
Официалната диагноза е преплитане на червата и след аутопсията "перфорация на стомаха с последвал дифузен
перитонит". Френските вестници съобщават,
че не е известна причината за смъртта. В. "Фигаро" намеква за "жертва на атентат". А в. "Матен" твърди, че "господин Стоянов не е бил болен и вероятно е отровен.” Анастасия, за разлика от нейния брат Никола Обретенов, е убедена, че смъртта на мъжа й е насилствена, като
подозира "русенски масони да са сипвали диамантен прах в кафето
му, за да отмъстят разгласена строго пазена
тайна в пресата".
Разпространена е и
друга версия, според

която руският император Александър III е изпратил тайни емисари
да умъртвят чрез отро-

ва войнстващия русофоб. По-късно Пантелей Зарев пише, че "тази смърт е една от тайните на задкулисните
дворцови Фердинандови интриги".
Бракът на Захарий и
Анастасия е сключен на
31 януари 1882 г. без знанието на майка й - Баба
Тонка, която дълго негодувала срещу връзката
помежду им. Семейството загубило три невръстни рожби -момичета, които починали скоро след
раждането им. При заминаването за Париж Анастасия била отново бременна и родила на 4 април 1890 г. в Русе дъщеря си Захаринка, кръсте-

на на баща й, който не
доживял да й се радва.
Момичето учило три години във френски пансион и през 1906 г. заминава с майка си в Германия, където се надявала
да осъществи мечтата си
- да се изучи и стане художничка. През 1914 г. се
омъжва за немския инженер Вилхелм Громбах,
който й преподавал рисуване. От единствената
си оживяла дъщеря Захарий Стоянов има внучка Хилдегард и правнуци Ингеборг и Харолд, а
също и две праправнучки - Михаела и Андреа,
всички родени в Германия. По майчина линия
те са поколение и на Баба Тонка.
Каква ирония на съдбата - наследници на бележити български фамилии губят следите си и
засилват със свежа кръв
чужда нация. Чест прави
на Захаринка, че до края
на живота си (починала е
на 8 октомври 1988 г. на
98-годишна възраст) не
е забравила България.
Живяла е в Хамбург при
дъщеря си и с гордост
е разказвала, че внукът
й Харолд досущ приличал на прадядо си, показвала е негови снимки, имал същите скули и
остри проницателни очи
- българският ген не е загубен. Три години преди смъртта си Захаринка
присъства на тържествата по случай 100-годишнината от Съединението
през 1985 г. в Пловдив и
прави дарения за музея
в село Медвен.
Доц. Тодор КЕРИН

Агент „Камен“, подвизаващ се в обществото като видния икономически анализатор
Каролев, заяви, че бедните в България били много малко. То било усещане, а не реална
бедност. Незабавно, като прочетох умозаключенията му, ми се появи
усещането за наглост и
измекярщина. Сътрудник на Държавна сигурност, допринесъл за 800
дни Неговото величество и компания да се оправят, сега от пиедестала си
на политик, който
винаги се
нагажда,
обяснява,
че имало
усещане, а
не реална
бедност.
И така
ми се иска
да го закарам в някой малък
български
град или село и да види как хората не могат
да си позволят да купят нови дрехи на децата си, да го заведа в магазините за дрехи втора ръка или в офисите
за бързи кредити, които дават заем „до заплата“, за да си платят работещите сметките. Или
пък да го оставя с доход от 600 лева на месец, наем и сметки и да
го питам какво ще усеща в края на месеца. Не
се и съмнявам, че усе-

щането ще е доста ръбато и дебело.
И тъй като икономистите обичат да се обосновават, да посочим
някои факти. Всеки втори българин е енергийно беден и не може да
си позволи да се отоплява и да ползва ток
или парно, колкото са
му необходими. 37%
енергийно бедни в България срещу 8% средно за Европейския съюз
(по данни на Евростат).
Масова практика е цели

семейства зимно време
да живеят в една стая, за
да пестят от ток, или пък
да спират парното и цяла зима да ходят с палта
из дома си. По този показател сме на последно място в Европа. Факт.
Бедните в България
са 1/3 от населението,
и то по нашите индикатори. България е страната в ЕС с най-много
хора, живеещи в риск
от бедност и социално
изключване – 2 млн. и

767 хиляди, или 39%.
Срещу 22,5 % средно за
ЕС. България е на първо място по бедност в
Европейския съюз (пак
данни от Евростат), като тенденцията е за увеличаване на броя им. И
не е усещане за бедност, а тези хора живеят в тежки материални
лишения. Най-тежко са
засегнати децата, като
пак по данни на Евростат почти половината от
децата в България са бедни и растат в лишения.
И дори да не гледаме статистическите данни, вижте колко много
работещи бедни вземат
бързи кредити, за да си
платят сметките. Вижте
хората, ровещи по кофите за боклук. Вижте
младите семейства, които купуват на децата си
кисело мляко на промоция по 35 ст., в което няма никакво мляко, и ги
хранят с вредни и пълни с химикали евтини
храни. Вижте броя на
самоубийствата в страната поради мизерия и
кредити.
Усещане ли? Може за
агент „Камен” това да е
само усещане в скъпия
му софийски апартамент. Но за хората в България това е жестоката
ежедневна реалност, в
която живеят. И е нагло
да твърдиш подобни неща, когато си един от тези, които са били в управляващата шайка, ограбила България!
Усещане за наглост!
Елена ГУНЧЕВА

Страницата подготви Цветан Илиев
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иЗПитАни РеЦеПти
При пародонтоза

Добавете 2 супени
лъжици сол в чаша хладка вода. Вземете 1 чаена
лъжичка от тази смес и я
задръжте в устата си за 1
минута, изплюйте и повторете отново. Правете
това всеки ден 2-3 пъти
дневно.
 Алтернативен вариант е да се смеси щипка
сол с малко синапено масло, за да се получи паста.
След измиване на зъбите нанесете от тази смес
върху венците и изчакайте 5 минути. След това изплакнете обилно с топла
вода. Правете това всяка
сутрин.
Пригответе смес от
равни части водороден
прекис и вода. Изплаквайте устата с тази смес в
продължение на няколко
секунди, след което изплюйте. Препоръчително
е да се използва водороден прекис в концентрация 3%.
Водороден прекис
може да използвате и в
смес със сода за хляб в количества, достатъчни да
се получи паста. С помощта на четката за зъби или
с пръст разнесете сместа
върху венците и зъбите,
след което изплюйте и изплакнете устата. Правете
това не повече от 2-3 пъти седмично. Не използвайте водороден прекис
ежедневно.
 Поставете малко сода бикарбонат на четката
за зъби и нежно разтрийте венците и зъбите. Добавете една супена лъжица ябълков оцет към чаша вода и я използвайте
за изплакване на устата и
зъбите след миене със со-

да за хляб. Не използвайте
неразреден оцет, тъй като може да ерозира зъбния емайл. Правете това
2-3 пъти седмично.
Поставете около 3-4
ягоди в кухненския робот или блендер и добавете една супена лъжица
прясно изцеден лимонов
сок. Получената смес нанесете по зъбите и венците. След това изплакнете с
вода и изплюйте.
 Някои препоръчват
смачкването на една или
две скилидки чесън и директно поставяне върху
венците. Въпреки това,
тъй като чистият чесън
може да изгори лигавицата на устната кухина и
венеца, най-добре е да го
смесите с малко зехтин,
кокосово масло, алое вера гел или мед.
 Нанасяйте малко
мед върху възпалените
венци всеки ден.
В борбата с пародонтозата може да използвате и билки. Най-лесно е
това да бъде под формата на отвара или чай, с
които да изплаквате устната кухина няколко пъти на ден. Особено подходящи са чай от лайка,
джинджифил или канела.
Джинджифилът е с мощни противовъзпалителни
свойства, лайката действа
успокоително, а канелата
- антибактериално.

Ïремаõнете отровите Êúïèíèòå
Един от основните проблеми при
консумирането на плодове
и зеленчуци е
почистването
на повърхността им от
мръсотия, химикали, прах
и други вещества. Измиване с вода преди употреба
не е достатъчно. Това особено важи
за плодове, които трудно се мият отделно, като грозде, ягоди, боровинки и др.
Ето едно ефективно
решение на този проблем. Вземете голяма
купа и я напълнете с вода. Във водата добавете
оцет (за предпочитане
ябълков) в съотношение най-малко 1:10 (на
5 л вода на 1/2 л оцет).
Разбъркайте и сложете

източник на добро здраве

плодовете и зеленчуците. След 10-15 мин. ги
извадете и изплакнете. Ще видите колко е
мръсен след процедурата разтворът. Всички химикали, пестициди, мръсотия и бактерии от повърхността на
плодовете ще останат
в оцетената вода. Този
метод удължава годността на някои видове като ягоди и други
нетрайни плодове.

Има сортове къпини, които се
отглеждат в домашни условия. Те
раждат големи плодове и не са
бодливи. Ако ги имате в градината, здравето ви ще бъде добро,
защото освен че ще ядете сочните им плодове от лято до късна
есен, ще ги замразите във фризера за зимата, ще си направите
компоти, сироп или сладка. Ако
нямате къпини у дома, разходете
се сред природата, за да си наберете. Защо ли?
1. Подмладяват тъканите.
Когато в тялото се отделят свободни радикали, те увреждат
клетките и тъканите. Вкусните
къпини притежават способността да предпазват клетките от тези радикали и да поддържат младостта им много по-дълго време.
2. лекуват стомашни болести и предпазват от диария.
Ако не страдате от язва или от
гастрит, можете да ядете семките
в неограничени количества, защото съдържат фибри. Ако имате язва или гастрит, пийте сок от
къпини - предпазва от диария.

3. Подобряват отделителната система. Ако страдате от
проблеми с бъбреците, пикочния мехур и пикочните пътища,
къпините ще ви помогнат да
подобрите значително тяхното
състояние, ще нормализират отделянето на урина.
4. Полезни са за
сърцето и кръвоносните
съдове,
мощен
антиоксидант.
Освен
голямата концентрация на витамин С в къпините се съдържат
полезни киселини, захари
и минерали, желязо и магнезий.
Те укрепват сърцето и кръвоносните съдове, прочистват кръвта
и я подсилват. Къпините помагат да бъдат изхвърлени вредните вещества и тежките метали от

кръвта и клетките, защото имат
свойствата на антиоксидант.
5. За стройна фигура и нисък холестерол. След като къпините имат способност да понижават холестерола и подпомагат правилния метаболизъм
на организма, те не позволяват
да се натрупват излишни
килограми.
6. листата също са лековити. Ако направите запарка
от
листа на къпини – 2 с.
л. нарязани
листа и 1 литър вода, можете да пиете отварата като чай, при положение че страдате от гастрит,
диария, силно кръвотечение
по време на месечния цикъл и
при хемороиди. Същата отвара
се използва за гаргара при пародонтоза и други възпаления
на венците.
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ново откритие връща
зрението само за месец
Хората са изумени от бързината на действие
на иновативната формула

ÑÊÎÂÀÍÎÑÒ
ÑËÅÄ ÑÚÁÓÆÄÀÍÅ?
ÒÚÐÑÅÒÅ
„ÑÒÀÂÈÅÍ“!
С настъпването на средната възраст при хората започва промяна в
структурата на хрущялите, свързващи ставите. В резултат на това белтъчините придобиват способността
да задържат калция и да го натрупват във вид на груби разраствания
– шипове. Те притискат нервните
окончания и създават затруднено движение в засегнатите стави,
свързано с болка и скованост особено сутрин след събуждане. Използваните в тези случаи медикаменти имат потискащ прогресията
на болестта ефект, но невинаги се
стига до пълно излекуване.
Естествено специалистите търсят алтернативни методи и най-често препоръчват френския продукт
„сТаВиЕН“. Те споделят, че наблюдават положителни резултати при
съчетаването му със стандартните
медикаменти за лечение на по-тежките форми на артрит и артроза.
Препоръчват го и за самостоятелен
прием – при полеки случаи за
подобряване
на общото физическо състояние на пациентите а именно подобряване в движението, отока и болката в тях.

принася за процеса на стареене. ХК
може да бъде намерена в значителни количества на местата, където
има свързваща тъкан, като ставите, кожата и сърдечните клапи. В
момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит, износване на ставите, както и подмладяващи процедури. Тя е съставна част
на синовиалната течност, намираща се в ставите и действаща като
смазка между тях.
Проблемите настъпват, когато
слоят от хиалурон изтънее и по
този начин, предпазващото му от
триене действие, намалява.
 „СТАВИЕН“ е висококачествен
френски продукт, който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма.
Съдържа хиалуронова киселина,
рибено масло, екстракт от куркума,
астаксантин.
Дневен прием от 2 капсули.

Какво е
хиалуронова
киселина?
Хиалуроновата киселина
(ХК) се синтезира във всяко
човешко тяло,
но количеството й в организма намалява с
възрастта и до-

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

Всички знаем, че с напредване на възрастта
зрението се влошава.
Особено забележим е този процес, когато навършим 40-годишна възраст.
Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене, безсилни пред влиянието на
времето върху здравето
на очите ни.
Миналата година на
здравния форум във Варшава беше представена
първата по рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози,
които откриват каква е
причината да се разваля
зрението с напредването
на възрастта. Оказва се,
че основният виновник за
това е системната липса
на някои микроелементи
в тялото ни. Учените извличат тези елементи от концентрирани извлеци на няколко
растения - очанка, резене и
рутин, и ги комбинират с достатъчно количество витамин
С. Оказва се, че така създадената формула насища тялото
с необходимите вещества и
възстановява липсите, с което започва възстановяване
на зрението.
съсТаВ:
Очанка Екстракт 100 mg
Очанката представлява
прекрасно средство за профилактика на очни болести с
различен произход, а също
така за повишаване остротата на зрението. Тя широко
се прилага в офталмологията
при лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на
очната мембрана. Подобрява зрението при хора над 70
години. Богата е на витамини
А, С и група В и съдържа много силиций и желязо.
Очанката има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага
се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на слъзните канали, повишена уморяемост на очите, петна по
роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик на миглите).
резене (див копър)
Екстракт 100 mg
Малко познатата билка
резене има вид на копър и
аромат на анасон, богата е
на полезни вещества и има
отлични лечебни свойства. В
народната медицина се използват семената от билката
резене. Поради елементи като магнезий, калий, калций,
желязо и други растението
има различни полезни свойства. Листата и стъблата му
съдържат каротин, витамини от група В, аскорбинова

киселина. Те са много богати
на антиоксидантни съставки
– кверцетин, рутин, флавоноиди и други вещества, които възстановяват сърцето
и кръвоносните съдове и са
полезни за предотвратяване
на развитието на злокачествени тумори и за укрепване
на имунната система.
Резенето действа добре
при газове в стомаха, по
време на менструална болка, възпалителни процеси на
окото, за лечение на черния
дроб и заболявания на жлъчните пътища, има силно антиспастично свойство.
рутин (добит от японска
акация) Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен биофлавоноид с широкоспектърни ползи за здравето. Основното му предимство е, че има силно изразени антиоксидантни свойства.
Рутинът е утвърдено лекарствено средство срещу хеморагии от различен произход
– за намаляване пропускливостта и чупливостта на капилярите. Предлага се също
и за лечение и профилактика на кръвоизливи, при хипертония, бъбречни заболявания, хеморагична диатеза,
ревматизъм, а и при капилярни кръвоизливи от токсичен произход – във всички случаи заедно с витамин С.
Витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия организъм от витамин С (аскорбинова киселина) е безспорна. Той представлява водоразтворим витамин, който
изпълнява множество важни функции в човешкия организъм. Той увеличава значително усвояването на желязо (Fe), участва в образуването на костите, зъбите и тъканите. Витамин С подпома-

га заздравяването на рани,
поддържа еластичността на
кожата, подобрява устойчивостта към инфекции, помага
при високо кръвно налягане,
атеросклероза и рак.
Продуктът е наречен Вю
Протект и е лицензиран за
патент за цяла Европа. След
тримесечен прием хората
споделят подобряване на
зрението, намаляване умората в очите, забавяне прогресията на катарактата. Вю
Протект се препоръчва на
хора с високостепенно късогледство, като профилактика
от развитие на катаракта и
макулна дегенерация, свързани с възрастта. Изключително подходящ е за хора, работещи на компютър, и такива, които прекарват дълго
време в шофиране. Вю Протект представлява прекрасно средство за профилактика
на очни болести с различен
произход, а също така за повишаване остротата на зрението. Широко се прилага в
офталмологията при лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана. Подобрява зрението при хора над 70 години. Продуктът има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага
се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на слъзните канали, повишена уморяемост на очите, петна по
роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик на миглите).
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Вю
Протект има дълготрайно
действие, като запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба.
Без лекарско предписание.

При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
Продукта Вю Протект можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:

1 бр. х 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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Как да отслабнем
след 50-годишна възраст
Отслабването след 50-та годишнина не е мисия невъзможна. Статистиката сочи, че 85%
от жените на тази възраст са с
наднормено тегло. След 30-ата
годишнина обмяната на веществата се забавя с 10% на всяко
десетилетие. Теглото ни се увеличава с всяка
изминала година и когато навършим 50, излишните килограми може да
са доста, ако не
предприемем
необходимите
мерки навреме.
Разбира се,
този факт има
и положителни
страни. Специалисти посочват,
че когато яйчниците намаляват активността си, производството на женския хормон естроген бива поето от мастните
тъкани, което на
практика означава, че колкото
по-активен е този процес, периодът на критическата възраст
протича по-леко. Интересно е,
че при жените с наднормено
тегло рискът от развитие на остеопороза е сравнително помалък. Въпреки това заболяванията, които са в резултат на
увеличената мастната тъкан, са
много повече, отколкото ползите. За да се избавите от про-

блема излишни килограми след
50-те, трябва да промените хранителния си режим.
Храната трябва да бъде помалко калорична, но това не означава, че не трябва да е вкусна. Увеличете консумацията на
плодове и нискомаслени млечни
продукти. Найдобрият начин да
избегнете преяждането е като хапвате по малко, но
често. Активното
движение е идеалният способ за стимулиране на обмяната на веществата. Освен че ще
намали килограмите, то ще подобри и сърдечносъдовата система.
Немалка отговорност за наднорменото тегло
носи и психологията на хората над
50 години. Мнозина „угасват” в тази
възраст, след като
вече са отгледали
децата си, а страстите от младостта
са започнали да стихват и все
по-рядко се срещаме с приятели. Това обаче ни прави лоша услуга, тъй като ниското ниво на социална активност води
до спад в самооценката и настроението ни. Мъдрите китайци казват, че личният живот започва след 50-те, тъй като вече
имате време да се занимавате
със себе си.

ИЗБАВЕТЕ СЕ ОТ ЗАПЕКА

“Получих пълно облекчение
следвайки
препоръките.
В
рамките на 2 месеца успях да
възстановя стомашната ми
ВСЕКИ ТРЕТИ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ СТРАДА ОТ НЕРЕДОВНА ДЕФЕКАЦИЯ,
дейност и мога да се храня
А ТОВА ВЛОШАВА САМОЧУВСТВИЕТО И Е ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО
нормално и да се изхождам
безпроблемно.”
„Запека може да бъде опасен, препарат за възстановяване Благодарение на съвременната
Владимир Ф., 78 г, София
за това не трябва да се на
нормалната
дефекация нанотехнология на молекулярно
пренебрегва. Трупащите се в (изхождане)
на
организма. ниво, помогна да се създаде “Имах рефлукс , който ме
червата остатъчни продукти от Благодарение на тази формула уникалният препарат “PERISTAL” тормозеше от 1 година и
храната и метаболизма, могат предоставя
възможността (Перистал).
ползвах много медикаменти,
да
предизвикат
множество на пациентите да намалят Съставките на този препарат е но без полза. Моя позната ми
неприятни
усложнения
със с 99% риска от оперативна поместена в капсула съдържаща препоръча препарата и го с болки и имах чувството, че ще
здравето дори отравяне на намеса и 93% успеваемост за 10 биоактивни съставки, които закупих. След месец и половина се пръсне. Реших се да ползвам
ползване рефлукса значи- телно и този препарат и се оказа,
организма. Това се получава възстановяване на нормалното бързо и ефективно повишават
намали а след 3 месеца изчезна.” че наистина помага. След 2
в резултат на натрупалите се функциониране на стомашно- резорбацията
(усвояването
Димитричка В., 75г., Лом месечно ползване сега вече
хранителни остатъци, които чревния тракт. ”Няма значение на хранителните вещества в
мога да се храня нормално.”
започват да ферментират и дали имате от скоро или с тънкото черво), възстановяват “Въпреки диетите ми имах
Мартин Д., 54г., Пловдив
проникват в кръвообращението, месеци запека - можете да се перисталтиката
на
чревния подуване на стомаха придружено
при което настъпва отравяне на избавите по естествен път” - тракт
стимулирайки
химиоЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА
организма. Това предизвиква уверено споделя откривателя -рецепторите на тънкочревната
главоболие, метеоризъм, газове, на формулата. Почти 180 хил. лигавица. Тази комбинация от
ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „ПЕРИСТАЛ”
И СЕ ИЗБАВИ ОТ НЕРЕДОВНАТА
подуване на стомаха, проблеми с души в цяла Европа, потвърдиха съставки помага също да се
ДЕФЕКАЦИЯ И ЗАПЕК
кожата и лош дъх. Ако проблема ефективността на тази уникална подобри задържането на водата
със запека не бъде отстранен, формула в това число около в дебелото черво, което довежда
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО
може да доведе до дълготраен 9 хил. души от България, за размекването на фекалните
15 СЕПТЕМВРИ 2019
възпалителен
процес
в които са преминали терапията маси и нормалното изхождане.
ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 54 ЛВ.
стомашно-чревния тракт, а и и
потвърждават
ползите.
Във връзка високата цена
дори до рак на дебелото черво.”
Узнавайки за ефективността на препарата и технологията
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)
- споделя професор Питър и
резултатите
от за
обработка
на
ценните
ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
Лоренс на последно проведения терапията
наши
български съставки, и за да е финансово
конгрес в Англия за здравето гастроентеролози
не
можа достъпен
специално
за
ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ
на човека. Питър Лоренс е и да повярват, че без използването българските
граждани,
са
основоположник на новия метод на лаксативи и медикаменти избегнати всякакви посредници
за борбата с констипацията и може да се постигне подобен и аптеки. Можете да напрадефекацията.
ефект
за
избавяне
от вите покупката на препарата
ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
След дългогодишни проучвания констипацията, но е напълно чрез телефонно обаждане към
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 20:00
и
изследвания
предостави възможно организма да реши оторизирания представител за
ОНЛАЙН
ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
на определена група фирми тези проблеми по натурален път. България.

024738722
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расковите са с високо съдържание
на фибри, витамини и минерали. Също
така съдържат полезни
растителни съединения
като антиоксиданти, които могат да предпазят
тялото ви от стареене
и болести. Прасковите съдържат магнезий,
фосфор, желязо и някои
витамини от група В.
Те могат да се консумират самостоятелно
или да се добавят към
различни ястия. Нещо
повече, прасковите могат да предложат множество ползи за здравето,
включително подобрено храносмилане, погладка кожа и облекчаване на алергиите. Прасковите също са свързани с понижаване на риск
от някои видове рак и
могат да повишат имунитета, да предпазят от
токсини и да свалят нивата на кръвната захар.
Прасковите се предлагат в широка гама от
сортове – от бели, жълти до червени. Белите
праскови са по-сладки,
докато жълтите са покисели. Най-добре е да
купувате пресни праскови, които не са пре-
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зрели. Можете да разберете, че прасковата е узряла и готова за ядене,
когато натиснете плода
и усетите, че леко поддава. Прасковите продължават да зреят, след като са откъснати. Зрели-

около 2 грама фибри половината от които са
разтворими фибри, докато другата половина
са неразтворими. Неразтворимите фибри
подпомагат преминаването на храната през

показват, че прасковите могат да намалят общия и „лошия” LDL холестерол, както и кръвното налягане и триглицеридите. Изследвания
върху затлъстели плъхове също показват, че

по този начин подобрява структурата на кожата. Също така прасковите, приложени директно
върху кожата, могат да
помогнат за предотвратяване на UV щетите от
слънцето.

те праскови траят около седмица при стайна
температура.
Зрелите праскови могат да бъдат замразявани, но е важно първо да
ги нарежете и да ги поръсите с малко лимонов
сок, за да избегнете покафеняване. Пресните
праскови са най-хранителни. Консервираните
съдържат по-малко антиоксиданти от пресните и замразените.
Ето някои ползи от
консумацията на праскови:
Подпомагат
храносмилането
Прасковите могат да
допринесат за по-добро
храносмилане. Те съдържат фибри, които са
виновниците за добро
храносмилане и по-малък риск от чревни нарушения. Един средно
голям плод осигурява

червата, намалявайки
вероятността от запек.
Разтворимите фибри
осигуряват храна за полезните бактерии в червата.
Подобряват
здравето
на сърцето
Праск о вите

сокът от праскова може да понижи нивата на
хормона на ангиотензин
II, който повишава кръвното налягане. Въпреки
че тези ефекти изглеждат обещаващи, са необходими повече
изследвания,
за да се потвърдят
при хората.
Защитават
кожата
Прасковите притежават защитни ефекти, които помагат за поддържане на кожата ви здрава. Изследванията показват,
че съединенията, открити в прасковите, могат да подобрят способността на кожата да задържа влажност, като

могат да
предотвратят някои
видове рак
Както повечето плодове, прасковите осигуряват полезни растителни съединения, които могат да предложат
известна защита срещу
различни видове рак.
По-специално прасковите са богати на каротеноиди и кафеена киселина - два вида антиоксиданти, за които е установено, че имат противоракови свойства. Да
не говорим, че прасковите са пълни с полифеноли - категория антиоксиданти, за които се
смята, че намаляват растежа и ограничават разпространението на раковите клетки в направените изследвания.
Възможно е полифенолите от праскова да имат
и способността да уби-

ПРАСКОВите - ПОЛЗи ЗА ЗдРАВетО

могат да
понижат рисковите фактори за сърдечни заболявания като високото
кръвно налягане и високите нива на холестерол. Изследванията
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ват ракови клетки, без
да причиняват увреждане на здравите.
Намаляват
симптомите
при алергии
Прасковите могат
да намалят алергичните симптоми. Когато тялото ви е изложено на
алерген, то освобождава хистамини - химикали, създадени от имунната ви система, за да
помогнат на тялото да
се отърве от алергена.
Хистамините са част от
защитната система на
тялото и предизвикват
алергични симптоми като кихане, сърбеж или
кашлица.
Изследванията показват, че прасковите могат
да помогнат за намаляване на симптомите на
алергията, като предотвратяват отделянето на
хистамини в кръвта. Необходими са обаче повече проучвания.
Засилват имунитета
Прасковите са богати
на имуностимулиращи
хранителни вещества и
антиоксиданти. Изследванията показват, че те
също могат да се борят с
определени видове бактерии.

Â ÷ервата на вñеêи от наñ има 15 êилограма отрови,
êоито водят до теæêи заболявания и раê на дебелото ÷ерво
Colofix е изцяло натурална хранителна добавка с терапевтично и профилактично въздействие върху човешкия организъм. Благодарение на билковия си
състав спомага за прочистването на дебелото черво от натрупаните шлаки и
мазнини по лигавицата и стените.

Детокс на дебелото черво =
Детокс на организма

Всекидневно в телата ни попадат различни отпадъчни вещества и токсини, с
които организмът ни не може да се пребори сам. Ден след ден тези вредни отпадъци се натрупват, запушват артериите, затрудняват работата на органите
ни и започваме да се чувстваме все позле, по-уморени, разконцентрирани. Появяват се запек, диария, сенки под очите, наддаваме на тегло, имаме лош дъх
и лошо храносмилане, чувстваме се подути, болни и неспособни да се радваме на живота. Детоксикацията на организма е единственият начин да предотвратим този сценарий. Това е начинът
да помогнем на черния дроб, бъбреците,
лимфната система, кожата и кръвта да заработят на пълни обороти и да се справят с токсините. Редовната детоксикация пречиства цялото тяло, премахвайки токсичните вещества, депонираните
отпадъци, паразитите и тежките метали
от дебелото черво.
Или казано по друг начин, Колофикс
помага на тялото по естествен път да се
освободи от натрупаните токсични вещества, които оказват негативно влияние върху здравето и качеството на живот.

Предимства от употребата
на колофикс

Прави храносмилателната система
по-ефективна – чистото дебело черво
позволява лесното преминаване на отпадъците.
Поддържа редовното изхождане и
предотвратява запека – това намалява
вероятността от определени състояния
и раздразнения като хемороиди и разширени вени.

Увеличава енергията – хората, претърпели детоксикация на дебелото черво, казват, че имат по-добра циркулация
на кръвта, по-спокоен сън и повишаване на енергията.
Увеличава усвояването на витамини и хранителни вещества от организма
– чистото дебело черво позволява на водата, витамините и хранителните вещества да се абсорбират в кръвния поток,
създавайки безпрепятствен път за есенциални хранителни вещества, които да
се филтрират в тялото ви.
Намалява риска от рак на дебелото черво – чрез освобождаване на застояли телесни отпадъци се намаляват
причините и рискът от полипи, кисти и
ракови образувания в дебелото черво и
стомашно-чревния тракт.

състав:
Екстракт от сена - има мощни слабителни свойства. Счита се за най-ефективенния билков лаксатив, в пъти по-добър от всички известни природни средства. Билката стимулира чревната перисталтика, възпрепятства абсорбирането
на течности от дебелото черво. Подобрява работата на черния дроб, помага
при хемороиди и фисури.
Екстракт от Джинджифил - подходящ е при различни храносмилателни
проблеми, неутрализира киселините в
стомаха, премахва гаденето и предотвратява повръщане. Джинджифилът
има безброй познати лечебни свойства,
някои от които е справянето и с болките в корема, подуването и диарията. Има
противовъзпалителни свойства.
Екстракт от алое - подпомага лечението на лигавицата на стомаха, поддържа джобовете и гънките на дебелото черво чисти, като не позволява натрупването на отровни вещества в тях и
активира имунните клетки. Билката Алое
Вера действа като естествен антибиотик. Екстрактът от Алое Вера стимулира перисталтиката, спомага за редовно
изхождане и пречиства дебелото черво
от токсини и шлаки. Освен това екстра-

ктът от Алое Вера спомага за стабилизирането на кръвната захар, което го прави подходящ и за диабетици.
Тиквени семки екстракт – съдържат в концентриран вид безброй много важни за качествената обмяна вещества - витамини, микроелементи и ензими. Тиквените семки помагат да се избегне формирането на бъбречни камъни, имат противовъзпалително действие
и облекчават артритните болки, изключително ефикасно премахват паразити и
глисти. Екстрактът от тиквени семки се
предписва и срещу увеличаване на простатата. Способства за нормализация на нивото на захар в
кръвта. Тиквените семки извеждат от организма излишния холестерол, подобряват
захранването на сърдечния
мускул, регулират растежа
на клетките, защитават ги от
вредни въздействия, възстановяват и подмладяват, снабдяват ни с енергия и забавят
стареенето.
астрагал - пopaди oгpoмния ycпex нa тoлкoвa мнoгo
нayчни изcлeдвaния и пpoyчвaния, нaвcякъдe ce пoявявa
нoвa инфopмaция зa acтpaгaл.
Haй-oбщo, нaй-гoлямaтa мy
cилa e пpeдoтвpaтявaнeтo и
зaщитaтa нa клeткитe cpeщy
клeтъчнa cмъpт и дpyги вpeдни eлeмeнти кaтo cвoбoдни
paдикaли и oкиcлявaнe.

Екстракт от Бял Трън - активизира
дейността на чернодробните ензими
при злоупотреба с алкохол и други токсични вещества. Значително намалява
последствията, настъпили в резултат от
дълго продължила във времето злоупотреба с алкохол.
Продуктът се използва за ефективното прочистване на полипите в дебелото
черво – причини за стомашно-чревните
възпаления, дисбактериозата и нарушената чревна флора, фамилната аденоматозна полипоза, тумори и отслабването
на имунната система.

При поръчка на три ПродУкта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
Продуктът колофикс можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
https://biotica.bg/ или в аптеките.
ЦЕНа:
1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 39 лв.)
2 бр. х 36 лв + безплатна доставка (общо 72 лв.)
3 бр. х 33 лв. + безплатна доставка (общо 99 лв.)
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ЯПОНСКА МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ ПОМАГА
ПРИ ДИСКОПАТИИ
Установено е, че повече от 90% ни хидромасажни процедури с
от страдащите от дискова болест използването на лековити соли от
могат успешно да се лекуват кон- Мъртво море и ароматерапевтичсервативно. Над 100 вида специ- ни масла.Използваните арома- и
ални омесващи и разтриващи тех- олиго- продукти имат допълнитеники на специалния японска ма- лен оздравяващ ефект. Комплекссаж на проф. М. Сайонджи осво- ната терапия съкращава и вребождават безболезнено ставните мето за възстановяване на оргаблокажи по протежение на целия низма, като успоредно регулира
гръбначен стълб, както и прищи- естествения му енергиен баланс.
паните нервни коренНе бива да се забравя, че дисчета. Вече 26 години
копатията може да възникне изв ЦЕНТър За масаЖи
веднъж - при рязка промяна
“БиО ЕНЕргО сПЕкна положението на горната
Тър” тази безлекарчаст на тялото (завъртане,
ствена терапия помаизправяне, навеждане),
га на хора, страдащи от
при вдигане на тежегръбначни и тазови прости, след прекарани
блеми, болки в главата,
травми и злополуки,
раменете, врата и крайот наднормено тегло,
ниците, някои заболястатична неправилна
вания на нервната сисстойка на работа и
тема и обмяната на вепокой.
ществата. Мануалните
Дисковите болести
масажи засилват крътрябва да се лекуват
вообращението не само в занавреме, предупреждават
сегнатите участъци, а в цялото
специалистите, тъй като всятяло, като подобрява мускулния ко едно забавяне може да доведе
трофик и статиката на гръбнач- до по-сериозни заболявания, като
ния стълб. Нещо повече - чрез дискови хернии и частични парепаралелното прилагане на ау- зи на долните крайници.
рикулотерапия, зонотерапия, акупресура, под- 26 ГОдини “БиО енеРГО СПеКтъР”
ходяща физиотерапия и
Център за
Възстановителен
оздравителна японска
масажи
сПа център
гимнастика се лекуват
софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
последствията от възпаул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
лението и травмирани(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “Хемус”),
те структури, мускулния
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
спазъм около гръбнака,
0896/691827
0889/628691
сковаността и болката.
изключителен ефект при:
Нещо повече- във ВъЗсТаНОВиТЕлНиЯ сПа Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
ЦЕНТър на фирмата се
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
прилагат и допълнител- плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

П

рез лятото редица болести се обострят като
например гастритът и
язвата. Психиката ни също
реагира. Хората са по-нервни, стресът нараства. Всички тези болести имат отношение към сърдечно-съдовата система и могат да са
причина за високо кръвно
налягане и инфаркт.
Сезонът на лятото е критичен. В горещините хората, които не пият достатъчно вода, се обезводняват
и съществува по-голяма
вероятност от тромби в
различни участъци на сърдечно-съдовата система.

Основните сърдечносъдови проблеми
през лятото включват:

ритъмни нарушения на
сърдечната дейност. Независимо какво количество
алкохол се употребява, много често след празници, отпуски и почивни дни се наблюдават ритъмни нарушения на сърдечната дейност.
Те се изразяват в пристъпи
или на ускорена сърдечна
дейност, или на аритмична сърдечна дейност, които
са известни още като пред-

сърдно мъждене.
Особеното е, че предсърдното мъждене не зависи от количеството на консумирания алкохол. Понякога дори от малки количества алкохол през лятото се получават тежки пристъпи от нарушен сърдечен
ритъм.
Друго характерно през
лятото е честата употреба
на студени и газирани на-

зява начинът на обличане,
за да не се стига до прегряване. Особено рискова
група са хипертониците. Те
не трябва да остават продължително на слънце през
деня, когато е най-горещо.
Продължителното гледане на телевизия, особено
при по-възрастните, влияе
зле върху състоянието на
сърдечно-съдовата система. Превъзбужда се централната

вено, на следващия ден се
чувства отпадналост. С промяната на времето повечето хора срещат проблеми
със съня.
Липсата на достатъчно
сън или прекаляването с
него водят до сериозни
проблеми със сърцето. Хората, които страдат от безсъние, както и тези, които
спят повече, са изложени
на риск от инфаркт, инсулт и сърдечна недоста-

нервна система на организма. В резултат на това
се заспива трудно или сънят е неспокоен, накъсан от
чести събуждания и, естест-

тъчност. 7-8
часа са магическите числа, когато говорим за сън.
Хората, които страдат
от безсъние,
са изложени
на 2 пъти поголям риск от
инфаркт или
инсулт.
Опасността
от сърдечни проблеми е с
1,6 пъти по-голяма при тези, които прекарват в сън
девет-десет часа на денонощие.

ÑÚÐÖÅÒÎ ÏÐÅÇ ÃÎÐÅÙÈÍÈÒÅ
питки.
Преминавайки през хранопровода, те дразнят т.нар.
синусов възел и са причина за по-чести пристъпи
на сърдечна тахикардия
и нарушение на сърдечния
ритъм.
Друг проблем през лятото е високата температура
на въздуха. кръвното налягане спада. При хипертоници има случаи на много ниски стойности със съответните оплаквания.
При висока температура
на въздуха през деня и пониска температура сутринта е редно да се съобра-

Безсънието води до хиперактивност на нервната
система, нарушен глюкозен толеранс, диабет, високо кръвно налягане и други подобни проблеми, които увреждат сърцето.
Сънливците пък често се
оплакват от болки в гърдите. Те често имат висок холестерол, оплакват се от
умора и се борят със затлъстяване и диабет.
От значение за предпазване от сърдечно-съдови
инциденти през топлите
месеци е т. нар. първична
профилактика.
В зависимост от възрастта и общото здравословно
състояние на даден индивид се налагат и съответни грижи за здравето му
през лятото. Пациенти, които са с високи стойности
на кръвното налягане, през
летния период не трябва в
никакъв случай да забравят своите медикаменти,
отивайки на почивка, излет и т.н. Хората, които поначало са с кардиологични
проблеми, не трябва да си
позволяват промяна в ритъма на започнатия курс на
лечение.
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Български

Далеч от нас те приказно блестят,
пленително и тъй неповторимо!
Дали живеят, страдат или спят –
предизвикателство в ответа има!
Под тях ний в любовта си се кълнем –
сърцата си безкористно дариме!
Нали така докрай ще предадем
това, което с обич съградиме?
Поведени от своите звезди,
в живота ние неотменно крачим.
Един пропада, друг ще победи –

небесният грохот разтърси земята
и вятър се втурна тъй бесен и луд,
зелени върхари залюшка гората,
полето притихна в уплаха и смут.
Светкавица блесне – продрала кожуха
на облака тъмен, и тресне се пак,
в простора се носи прокобно и глухо
на враните черни зловещият грак.
Замрежено слънце страхливо поглежда
и скрива се бързо, така изведнъж
зад непрогледната сметена прежда
на рукнал пороен от облака дъжд.

градушка се сипе и вейките кърши,
земята белее, покрита от лед,
селякът отруден сълза ще избърше,
проклинайки Бога и своя късмет.
отмина пороят и слънцето грейна,
а вятърът облака тласна във гръб…
Пред погледа мрачна картината зейна
от мъка човешка, от болка и скръб.
Емануил ТриФОНОВ, с. кардам

К

огато Ради Даскала заминаваше за
Америка, въобще
не помисли, че някой
ден ще се върне в родната си къща, в това
скрито зад хълмовете
на предбалкана селце.
40-годишния стар ерген, обхванат от еуфорията на промените,
тръгна да търси късмета си в Страната на
неограничените възможности. Родителите
му починаха отдавна
и нищо не го задържаше в бащината къща, строена за него масивна, здрава, подреждана цял живот от
майка му, „че когато се
ожени детето, да има
всичко и да не се мъчи, както се мъчихме
ние с баща му“. Но нищо не го спря, спечели зелената карта, завъртя ключа и замина.
Двайсет години покъсно натурализираният американец Ради имаше прилични
доходи, но все не можеше да се задоми.
Понякога обаче съдбата си прави шеги.
Наближаващият 60
Ради се влюби в овдовялата си хазяйка.
Вечер след работа тя
идваше при него и си
говореха за живота в
Америка, сравняваха
го с този в България.
Приказливецът омагьоса 52-годишната
мулатка Джейн. Тя
също като него беше
пришълец в далечна
Аляска. Преди двайсетина години с покойния й съпруг напуснали топлата Калифорния и тръгнали да търсят щастие
и пари в суровия аме-

рикански щат, където зимата е безкрайно
дълга, а лятото - късо колкото годишния
отпуск на даскал Ради в България. Той й
разказваше за къщата, която е оставил, за
двора, за цветята, посадени от майка му,
за бунара, иззидан от
него, за
голямата остъклена тераса, от която се
виждаха хълмовете, а
зад тях синееше планината. Описваше красотите на изгрева и
топлата тъга на залеза.
Разказваше й за професията си на учител,
за училището. Спомените му течаха като
бистър поток и връхлитаха душите на
двамата самотници
- пришълци в това
студено, тъмно и
неприветливо място, които закъснялата им любов беше събрала на края
на света. От време
на време очите им
се пълнеха със сълзи.
Нощем спомените като на филмова лента
редяха живота на Ради
и свършваха до заминаването му за Америка. Струваше му се, че
след този ден животът
му не е същият и няма какво повече да си
спомни. Имаше гражданство, имаше пари,
но нямаше род и родина. Самоличността му
беше изчезнала след
тази дата. Сега беше
американец като всички други, с жена, търсена толкова дълго и
намерена тук, в далечната Аляска. Тя го слу-
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Звезди

лятна
буря
Ñïè,
Äÿêîíå!

реката повдига водите си мътни,
брегът се разкъсва и мощна вълна,
връхлита в полето, клокочи и тътне,
превърнала в блато една равнина.

Поезия

СЛънЧиЦе МиЛО

Тиха, прекрасна безлунна нощ. Седя в градината до стария хвощ. Дъхът на цветята напира
към мене със своя аромат. На небосвода - милиони мигащи звезди. Намигат ми нежно, усмихват
се дори. Нашепват ми нещо. Едва ли някога ще
го разбера. Стига ми това, че над мене са сега.
Прекрасно нещо е нощта. Тишина, спокойствие, самота. Възстановява се животът на тази
земя. Всичко живо спи, почива. Набира сили за
новия ден. Всички обаче с трепет очакват зора
да зазори. Сияйно слънце да блесне със своите
лъчи. Да близне покриви сънливи. Лястовички
шаше захласната и една вечер му каза:
- Не си ли мислил
да се върнеш в България и там да прекараш
остатъка от живота си?
Като чу въпроса,
който не смееше да
изрече на глас, нещо
го бодна под лъжичката и едва успя да й

реше. Ръцете й излъчваха топлина, а гъвкавото й тяло - еротика,
която го влудяваше, и
нощите им се превръщаха в хармония от
ласки и обич.
Следващите месеци двамата начертаха своето ново начало. Обявиха къщата на

отвърне.
- Разбира се, че съм
мислил, но след като
те открих далеч от моята България,
не мога
да си

Джейн, колите и мебелите за продан. Провериха сметките си - събираха около 400-500
хиляди долара.

представя как ще
съм щастлив без теб.
Стана от фотьойла,
пристъпи към дивана,
на който тя седеше,
коленичи пред нея и
през сълзи каза:
- Без теб не мога да
отида никъде…
- Ще те последвам
където и да е… стига
да пожелаеш…
Джейн сложи нежно ръката си на главата му и тихо му гово-

Опаковаха
най-ценните си вещи.
Джейн смяташе, че с
тези средства, където
и да идат, ще могат да
изкарат живота си спокойно. Щастието ги беше споходило и те го
пазеха като нежно цвете. Самолетът ги понесе към Европа, към
България. Като кацнаха
в София, наеха такси,
качиха багажа и поеха
за родния дом. Когато

Звезда израства, тъжно някой плаче!
Звезди, звезди в почуда що видях –
с поверия сте тайнствени обвити...
„Съзря ли падаща, е сладък грях –
ще грейна там от нея по-честито!”
Ще сипя щастие и топлина –
ще зародя една любов красива!
Да крачат хората сред мир, зеленина
и с марша Менделсонов да заспиват!
стоян миХаЙлОВ, Търговище

да пърхат с черните доспехи. Птички да запеят
във висините приветни. Да се разшетат невести работливи. Да огрее поля, планини, гори и
ниви. Пак човечеството да е щастливо и мило.
А ти, слънчице, сега, заблестяло в своята зора, обгърни с радост цялата земя, на която си
дало и живот, и свобода! Ако те нямаше, слънчице мило, земята щеше да е тук мъртвило. Нямаше да го има тоз живот и благодат и тоз живот мил и драг.
Слънчице златно, бъди вечно и все така мило! За да ни има на този прекрасен свят и нас,
и всичко живо.
Цено БлагОЕВ, Пловдив
прекосиха планината и
се спуснаха надолу, Ради усети, че диша дълбоко, а сърцето му биеше силно, сякаш всеки
момент ще се пръсне.
Спомените отстъпиха
място на ширналата се
пред очите им гледка.
Джейн се захласна по
зелените дървета, прошареното
от
облаци
и топли
слънчеви лъчи небе и
тихо шепнеше в ухото
му: “Да, това ще е моята страна. Тук ще остана с теб, тук до края
на живота си.“ Отбиха
от главния път и Ради
галеше с поглед гората, която шосето разсичаше. Долу, в ниското, сгушено между
хълмовете, се показа селото. Свечеряваше се и на
площада селяни,
събрани на групички, пиеха кафе и гръмко разговаряха. Таксито спря в тихата
уличка. Ради отвори вратата и се
обърна към Джейн:
„Това е моята къща.“
Тя слезе и застана до
него. В този момент
той забеляза в двора
мъже, които разпрягаха кон от някаква талига. Около тях сновяха малки деца и весело се боричкаха. Като
видя спрялото такси,
един от мъжете дойде до него и го попита: „Бате, кого търсиш
бе?“ След миг и децата
дотичаха. Учудването
му беше толкова голямо, че едва можа да изрече: „Господине, чия
е тази къща?“ Мъжът

Êъùаòа на ìóлаòкаòа

се почеса по врата и
заобяснява: „Къщата
е наша. Ама преди е
била на някакъв даскал, който отишъл в
Америка, бате. И ние
с цялата рода се настанихме тук. Защо
тая хубава къща да
стои празна и да отива зян…“ Ради се подпря на таксито. Черни кръгове се завъртяха пред очите му, а
циганинът продължи:
„А ти кого търсиш бе,
бате? Някой от нашите ли ти трябва? Ще
дадеш 50 лева и я ще
ти намеря човека, за
когото си бил път отдалеко“… Джейн гледаше с недоумение
случващото се, а Ради едва успя да й каже: „Качи се в колата,
ще отидем в близкия
град в хотел…“
Сега, ако отидете в
селото и попитате къде е къщата на мулатката, ще ви посочат
горе под хълма красива къща, строена
по български тертип
- с чардак, от който
се виждат планините
на запад, където бавно гасне денят.
От другата страна
прозорците й всяка
сутрин срещат първи изгрева, а лъчите му галят стройното шоколадено тяло
на мулатката Джейн,
която полива цветята и зеленчуците, които отглежда. На чардака седи американецът Ради и пие ароматно кафе.
От ниското долу се
чува циганска реч и
врява.
кръстан
ВлаДимирОВ
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подадена ръка

Наш лекар спаси пациентка
с тежък тумор

69-годишна пациентка с мозъчен
тумор е била спасена със спешна
операция в "Пирогов", извършена от неврохирурга доц. Венелин
Герганов.
Тя е българка, която е омъжена за англичанин и двамата живеят във
Великобритания. Жената получава силно
главоболие и
посещава личния си лекар на
Острова, който
й препоръчва
да пие болкоуспокояващо. Покъсно болките
се засилват и се
стига до скенер,
който показва,
че е с доброкачествено новообразувание.
Проблематичното в нейния случай
е, че туморът се намирал на критично място в мозъка, започнал да расте, засегнал двигателните й функции и довел до частична парализа.
За преглед при неврохирург, който да определи какво да бъде лечението й, получава час чак след
51 седмици.
Тогава тя се връща в София и доц.
Венелин Герганов я оперира в „Пирогов”: „В Англия ми обясниха, че
при пациенти на моята възраст и
с моята диагноза не е необходима

операция, а мога да живея години
с тумора. Попитах какво да правя с
тази силна болка, а отговорът беше: „Ще свикнете да живеете с болката”. Дойдох в България, направих
си ЯМР, който беше разчетен след
35 минути.” Жената има редовни здравноосигурителни права в
България.
Лекарите
са оптимисти за
пълното й
възстановяване и
скоро да
се върне
към нормален начин на живот.
Д о ц .
Венелин
Герганов
е част от
екипа на
Клиниката
по
неврохирургия в
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” от пролетта на 2018 г. Той специализира неврохирургия в Клиниката по
неврохирургия към Медицинския
университет в София и в Хановер,
Германия. Провежда субспециализации в областта на хирургията на
черепната основа, невроендоскопия, минимално инвазивна и образно ръководена неврохирургия
(невронавигация), както и по гръбначна/спинална хирургия в Австрия, в Германия и САЩ.
Искра Георгиева, София

Благородна кауза
От началото
на август към
спешното отделение
на пловдивската
многопрофилна болн и ц а
„Свети
Пантелеймон“
отвори
врати
доброволческа приемна на Българския
червен кръст.
Доброволците са
се отдали на благородната кауза да придружават и подкрепят
тежко болни пациенти, които са постъпили в лечебното заведение без близки хора и нямат на кого да
разчитат.
„Идеята ни е, когато
човек е сам в това състояние, да бъде придружаван, упътван, да
запази спокойствие,
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Радости и болки

Cтeфкa Бepoвa
пoлyчaвa 215 лв.
Звездата на pодната еcтpада Cтефка
Беpова е пpинyдена
да оцелява cъc cкpомна пенcия в pазмеp
на 215 лева. Заpади
абcypдната cитyация,
в която я поcтавя дъpжавата - да доказва,
че има cтаж, cлед като пожаp е унищожил
аpxивите c тpyдовия
cтаж на твоpците.
Беpова пpизнава,
че пъpвоначално cyмата била още поyнизителна. Kогато
била на 55-годишна
възpаcт, на нея и любимия й колега и пpиятел Емил Димитpов
им отпycнали едва по
46 лева.
Към днешна дата
cyмата е набъбнала

до 215 лева. „Чyвам
коментаpи, че Гъpция
била пpед закpиване и
че доpи пенcионеpите имали най-ниcките пенcии в Евpопа –
450 евpо. А къде cме

ние? Я кажете 215 лева на
колко евpо cе
pавняват? Tолкова
вземат
бългаpcките
твоpци“, възмyщава
cе
Беpова.
„Hе е тъжно, а по-cкоpо
cмешно и жалко“, допълва
изпълнителката на „Cемеен cпомен
за Πомоpие“.
„Tова заcлyжи
Емил
Димитpов, аз, както и дpyги
като наc, които бяxа
пазени на концеpтите
в пpетъпканите cтадиони c конна милиция! Pадваxме xоpата
c тpyда cи.”

Teди Beлинoвa peвнyвaлa мъжa cи

Cянката на тpети човек изплyва пpи pаздялата на доктоp Енчев и
Tеди Bелинова, въпpеки че лекаpят отpича подобна възможноcт.
Оказа cе, че въпpеки пpивидната xаpмония д-p Енчев и Tеди
cа живеели на pъба на
pаздялата цели 3 години. Πpоблемите помеждy им cе заpодили още

по вpеме на
втоpата бpеменноcт на
Bелинова,
която даpи
xиpypга c дъщеpя Cофия.
Πpез деветте меcеца, пpедшеcтвали pаждането, Tеодоpа cтанала
твъpде мнителна към cъпpyга cи.
Отношенията на д-p
Енчев c една от пациентките мy започнали
да cе набиват като тpън
в очите на Bелинова.
Още повече че въпpоcната дама пpитежава едно от най-cекcапилните
тела в Бългаpия, а и по
cвета. Cтава въпpоc за
yчаcтничката в екcтpемното pиалити „Cъpвайвъp“ Янита Янчева.

Апетитната блондинка е фитнеc гypy и
е бългаpката c най-много поcледователи в cоциалната мpежа Инcтагpам. Cледват я 1.5 милиона дyши, повече
доpи от Hиколета Лозанова и Mитко Беpбатов, взети заедно.
Tеди Bелинова започнала да намиpа за
подозpителни чеcтите
поcещения на Янита в
кабинета на д-p Енчев.
„Bcичко е започнало
от pевноcт и поcтоянно
мpънкане. Hапpежението е еcкалиpало, когато cъpвайвъpката започнала да pекламиpа
пpодyктите за кожа на
доктоpа. Hо кой не би
иcкал да бъде pекламиpан в пpофил c милион и половина поcледователи?“, коментиpат
запознати.

Зeтят нa Гaлa c oпит зa caмoyбийcтвo

за да подготвим пациента и медицинските
екипи да извършат качествено своята работа“, заяви директорът
на БЧК – Пловдив, Таня Георгиева. Тя уточни, че инициативата е
заимствана от Австрийския червен кръст.
Приемната работи
пред Спешното отделение на болницата. Когато за лечение постъпи самотен пациент,
служителите на регистратурата го насочват

към представителите
на Българския червен
кръст.
Очаква се в благородната инициатива да се
включат около 40 доброволци.
Те оказват също и социална помощ на пациентите, като и при изписване от болницата
ще ги придружават до
вкъщи.
Поклон пред такива
доброволци!
Пенка Ковачева,
Пловдив

Зетят на Гала и cин на нейната
близка пpиятелка Деляна Mаpинова – Джyджи, неотдавна бил на коcъм
от cмъpтта. Mладежът Kонcтантин,
който от няколко години е пленен от
щеpката на водещата на „Hа кафе“ –
Mаpи Бyдева, поcегнал на живота cи
заpади любовна дpама.
Πpеди да cе залюби c наcтоящата
cи пpиятелка, c която cа изpаcнали
заедно покpай майките cи, но от деца cе имали cамо за дpyгаpчета, зетят на Гала имал дpyга вpъзка.
Bнезапната pаздяла обаче го
cъкpyшила и в момент на yмопомpачение и тежка депpеcия момчето cе
метнало от 6-ия етаж на жилищна
коопеpация.
Девойката cе ползвала c добpо pеноме пpед pодителката на гаджето
cи. Измяната дошла като гpъм от яcно небе на Kонcтантин, който я наpичал „моята голяма любов”. И доpи
cподелял няколко пъти c майка cи,

че има планове да cъздаде cвое cемейcтво c нея. Доpи и c цената на
живота cи Kонcтантин полетял от
жилищна cгpада, но, слава на Бога,
оцелял.
От дyпката го измъкнала именно
наcтоящата мy любима Mаpи, c която вече доpи делят един покpив. Зетят на Гала cе занимава c мyзика, а
щеpка й е тpъгнала по нейните cтъпки, cледвайки жypналиcтика.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Мечтите се сбъдват
Лилия Маравиля е родена на 18 януари във Варна. От малка е увлечена
по театъра. През 1993 г. завършва
актьорско майсторство в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов” в класа на проф.
Крикор Азарян, а след това и майсторски клас при руския режисьор Валерий
Фокин по системата на Мейерхолд.
Има десетки силни роли във филми и
сериали, на сцените на Младежкия театър, „Сълза и смях”, „Българска армия”, Сатирата, театър „София”...

С красивата си и чаровна дъщеря Паола
От стр. 1
Докато обаче се стигне до резултат - да получиш обратната връзка, а
именно аплодисментите на публиката, се полага много труд. Например за едно представление най-минималният
период е месец и половина, през който се работи усилено, всеки божи ден се репетира. Търсиш какъв точно е героят, как мисли, какво чувства, как се движи, защо
му се случва това и това,
защо така реагира... Дълъг е пътят и когато той
е извървян правилно до
публиката, резултатът е
налице и получаваш благодарност, симпатия,
обич. Трябва да си искрен, лъжата е недопустима, зрителят усеща тези чувства. Да е критична публиката, е важно.
Вкусът й се възпитава,
но той идва и от хората,
които всъщност предлагат продукта. Преди публиката беше склонна да
приема компромиси, сега е по-избирателна. Постановките са много, а
зрителят има възможности да избира. Казано
е: „За всеки влак си има
пътници”...
- Носите красиво
име. Може ли да ни
разкажете откъде произхожда?
- Важно е да обичаш
името си, а аз обичам
своето. Когато съм се
родила, майка ми и баща ми си купили първия
телевизор. Гледайки, те
харесвали една от тогавашните любими говорителки в България, която и аз самата помня Лили Ванкова. Та оттук
вероятно е дошла идеята им да ме кръстят така,
пък и съм взела първата
буквичка от името на дядо ми от страна на баща
ми - Лазар.
- Като утвърдено
име пред камера и на
сцена вие знаете кои
качества един актьор
трябва да притежава и
с какви трудности да се
пребори, докато стане

популярен?
- За актьора е важно
да има силен характер.
Нашата професия изисква характер, който
трябва да се възпитава.
Не всичко е цветя и рози и няма как да бъде и
тогава е по-интересно.
Младите хора днес желаят всичко да им се случва
сега, веднага, тук, на момента. Основното нещо,
което провокира и предизвиква много от децата да изберат актьорската професия, е това да
бъдат популярни и разпознаваеми, което е абсолютна глупост. Голям
е процентът на младите, които се стремят към
тази работа само заради известността, а не заради самата професия. А
тя, както вече загатнах, е
трудна - от първите стъпки, приема в академията, докато я завършат,
когато
всъщн о с т
започва и голямото
учене.
Първото стъпване на
сцена,
първата среща
с
вече утвърдени имена на нея, общуването
на професионално ниво с режисьора, с когото ще се работи. И така
стъпка по стъпка нещата се учат, усъвършенстват се. Лично при мен
те се случваха бавно, но
да ви кажа, благодарна
съм, защото извървях
сложен път, но натрупах
незаменим опит - професионален и житейски. Не
казвам, че младите трябва да чакат, докато името им блесне, когато станат на 50, не, но трябват
усърден труд, много работа. Другото, което е важно, и то не само за тази професия, е човек да
има късмет, нещо, което,

ки и възможността
за изява е по-голяма.
- Мислите ли, че
има формула, която може да изведе
един български актьор на ниво световна слава?
- Вероятно. Ако се
направи филм с добър сценарий и режисура и той може
да се види някъде и
да бъде оценен, то
тогава възможността за
подобна слава е съвсем
реална. Зависи обаче и
какъв е филмът и къде,
на кой фестивал ще бъде показан. Рядкост е някой да направи продукт
като Емир Кустурица например.
Вярвам, че мечтите се
сбъдват. За мен е важно да си поставям
добри цели, такива,
които да са възможни за постигане. Да
си разумен, също е
важно. Да, чудеса се
случват, убедена съм
в това, но при мен те
са се случвали с много труд. Подготвям
се добре, отивам на
премиера, публиката ми става на крака,
аплодира ме, ето това е чудо, но за него
съм работила наистина много.
- Коя изиграна роля
до този момент е любимата ви?
- Любимата ми роля
е следващата, разбира
се. Питали са ме коя е
мечтаната за мен роля,
отговаряла съм, че нямам такава, за мен тя е
следващата. Знам, че тя
ще ме намери, тази, която е подходяща за мен.
Понякога извън сцената
съм си давала сметка, че
говоря и постъпвам по
начин, по който го е правила моя героиня, но не
смятам, че съм пренесла
нещо от работата си в
личния ми живот. Просто много си приличаме
с някои от моите персонажи. Всички роли са ми
любими, наистина са ми
като деца, които съм родила, отгледала, възпитала. Обичам всичко, което съм правила и правя, подхождайки всеки
път изключително отговорно към всяка една роля.

Получила е повече от дузина награди
и номинации в престижни категории и
церемонии. Красивата и талантлива
актриса е омъжена за италианеца Лука, имат 18-годишна дъщеря - Паола. В
семейството й се говори на всякакви
езици - италиански, български, френски, английски. „Всички много харесват мъжа ми, той е центърът на компанията, не съм аз, въпреки че аз съм
актрисата”, споделя с усмивка Лилия.
Но това далеч не е всичко...

разбира се, и за съжале- те, защото е важно. Тя ме сбъднал задокеанскание не зависи от нас. Но питаше защо Пепеляшка та си мечта. Вие надядори и за него трябва да изглеждала така, отвър- вате ли се да покорите
се работи. Нужно е по- нах й, че така си я пред- по-големи върхове на
стоянство, да е търпелив ставил човекът, който е световното кино?
човек. Да се изчака под- рисувал филмчето. Като
- Мисля си, че е късходящият момент, а меж- започна обаче да чете, но за това. Нашето подувременно да се трупат подробно взе да ми я оп- коление беше ощетено
знания. Професията ни исва през своята пред- откъм пътуване, нямаизисква и голяма доза става - очи, коси, дрехи... ше кой знае какви възпотенциал, който
е и мисловен. Той
е нужно да се развива, четейки, информирайки се. Изисква се физически
добра форма, което
ще рече, че трябва
да се полагат грижи
и за доброто здраве. Тялото се движи
в пространството, а
е хубаво то да изглежда добре където и да е - на сцената, пред камерата, в С Христо Шопов в „Догодина по същото време“
обществото. Да се
развива концентраци- Има ли и каква можности да се ходи в
ята, също е от важност, според вас е разлика- Лондон например, явямалък или голям кръг на та между актьорите от вайки се на кастинг. Там
внимание. Само с амби- Холивуд и тези у нас?
пък за каква конкуренция не става.
- Има актьори и актьо- ция става въпрос, на- Случвало ли се е ри както тук, у нас, та- право не е истина. За
литературата така да ка и навсякъде по све- мен британската школа
ви погълне в сюжета, та. В България актьо е върхът. Трудно е, коче да поискате момен- рите сме на добро ни- гато си личност с друг
тално да бъдете геро- во и в момента, в кой- корен и донякъде с акиня в някоя книга? И в то идват чуждестран- цент, да пробиеш. Аз се
тази връзка коя герои- ните, не отстъпваме по радвам за Митко. Не гленищо. Пробле- дам към Холивуд, просмът е, че те сни- то искам да играя хубамат у нас, идвай- ви роли. Тук не се снима
ки с големи ро- много, а имаме толкова
ли, а за нашите много възможности. Да,
остават по-мал- конкуренция има и да
ките, чрез които вземат точно мен в един
няма как да се от двата филма, които
изявим чак тол- ще се снимат, е нищокова, блясвайки. жен шанс. За жената акТам, в Холивуд, триса е много по-трудв свят на конку- но, освен ако тя не е муренция, която за на някой режисьор, а
е не просто го- в световното кино има
ляма, а е жесто- примери за това как река, оцеляват са- жисьорът ги прави големо най-добрите. ми звезди. Ролите в свеня от любима книга би- Там трябва да изглеж- товната филмова или техте изиграли?
даш по определен на- атрална драматургия за
- Във всяко произве- чин, да се грижиш за не- жени са една или две,
дение, книга или роман, го и за начина, по който останалите са мъже. Висценарий, пиеса, които играеш. За да те изберат жте големиса написани добре, мо- за филм, минаваш през те класики жеш да се припознаеш зверски кастинги, къде- колко имев героя, то това е и цел- то се явяват хиляди хо- на на герота. Ако вълнува, ти си ра. Ние тук, общо взе- ини изпъксе припознал сред про- то, се познаваме, а чес- ват? Сещам
блемите на героите. То- то режисьорите дори и се за две ва е работеща формула не провеждат кастинги, Ана Карении гениалните автори го а си избират хората без на или Даумеят много добре. Лич- подробности, защото мата с камено аз, когато чета хуба- ги знаят, знаят възмож- лиите. Мъва книга, често си пред- ностите им, качествата, жете са поставям, че играя и мисля, които биха паснали на о б л а г о д е че това не е само при дадения персонаж.
телствени,
мен, то е така и при все- Вашият колега, с защото роки друг читател. Преди, когото сте и учили - Ди- лите в един
когато беше малка, каз- митър Маринов, нас- филм от малки до голевах на дъщеря ми да че- коро ни гостува, вече ми персонажи са мъж-

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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Словенската крепост
се оказа непревземаема
за Лудогорец

Българите отправиха над 25 удара по
посока на вратата на
Кенан Пирич, но голяма част от тях бяха неточни.
Когато пък се налагаше, словенският вратар бе на мястото си, а веднъж и
гредата му помогна след изстрел на
Марселиньо.
Гостите от своя
страна не стигнаха
до нито една чиста ситуация пред
Пламен Илиев, а
освен всичко друго играчите на Дарко Миланич играха над половин час

„А”
група,
VII кръг

с човек по-малко,
тъй като Дино Хо-

тич получи два бързи жълти картона.

Новаците поднасят изненади
Опорочен мач

Уж един от най-добрите български
арбитри Стефан Апостолов опорочи
грозно мача между Лудогорец и Славия. Битката на "Лудогорец Арена" завърши при нулево равенство, но реферът и бригадата му се превърнаха в
главните действащи лица и допуснаха
куп фрапантни грешки, които повлияха на крайния резултат.
Първо Апостолов изгони съвсем
незаслужено вратаря на "белите" Антонис Стериакис за игра с ръка извън
наказателното поле, при положение
че стражът игра с крак. След почивката той беше крайно неадекватен и
сътвори куп неточности.
Първо даде жълт картон на Яцек Горалски за уж нарушение, в което нямаше дори съприкосновение между

поляка и съперника му. После спря
чиста голова атака на разградчани със
засада, която гарантирано нямаше. А
върхът беше в 79-ата минута, когато
той и бригадата му отмениха кристално чист гол на Вандерсон за засада,
каквато просто нямаше.
Така с неадекватността си Апостолов и помощниците му сложиха кръст
на амбициите и на двата отбора да
направят хубав мач, а положения определено имаше. Но в крайна сметка
победител нямаше, а големият печеливш от тази развръзка се оказа Левски, който остана на върха на класирането в навечерието на дербито с ЦСКА
следващия кръг. В резултат на това
равенство от треньорския пост на Лудогорец бе освободен Стойчо Стоев.

Резултати и голмайстори
Царско село - Берое 2:1
1:0 Карачанаков (20)
1:1 Камбуров (40)
2:1 Георгиев (71)
Арда – Черно море 0:0
ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ ПД 1:0
1:0 Робърта (59)
БОТЕВ ПД - ВИТОША 2:1
1:0 Марко Перван 22
1:1 Илия Димитров 33
2:1 Марко Перван 60
ДУНАВ - ЦСКА 1:1
1:0 Стефан Христов 41
1:1 Евандро 68
Лудогорец – Славия 0:0

Програмата
за VIII кръг
30.8. (петък)
Черно море - Дунав 18.00
Славия - Арда Кж 20.30
31.8 (събота)
Локомотив Пд - Ботев Пд
18.00
Етър ВТ - Берое 20.30
1.9. (неделя)
Витоша - Царско село 15.00
ЦСКА –София - Левски 17.45
Ботев Вр - Лудогорец 20.30

В няколко изречения
Ивет Лалова донесе поредна победа за турския си тим ЕНКА. Тя спечели спринта на 100 м
по време на клубното първенство на южната ни съседка в
Бурса. Българката финишира за
11.05 сек. Ивет Лалова спечели
и спринта на 200 м с постижение от 23.02 сек, изпреварвайки
конкурентките си с над секунда. Тя покри норматива за олимпийските игри на 100 м, който
й липсваше. Спринтьорката завърши втора в дисциплината на
международния турнир в Мадрид
с време 11,06 сек.

Ангел Кодинов спечели сребърен медал на 500 метра едноместно кану на световното първенство в Сегед (Унгария). Българинът дори бе в позиция за златния медал, но в крайна сметка
бе изпреварен от германеца Себастиан Брендел.
Красимир Анев стана 9-и в
света в суперспринта от шампионата по летния вариант на
биатлона, който се проведе на
олимпийския център “Раубичи”
край Минск. 32-годишният българин завъртя една наказателна обиколка по време на 5-ки-
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анчо Тенев влезе в историята на
българския спорт
и получи световно
признание, ставайки
на 91 години първия
нашенец със световни
титли в два спорта в
рамките на един шампионат. Направи го в
плуването и в скоковете във вода на планетарното първенство
за ветерани в южнокорейския град Гуанджу.
На възраст, недостижима за повечето
българи, старецът с
младежки дух и сърце триумфира на 50 м
св. стил в групата 9094 г., финиширайки за
1:20,40 мин. Бургазлията, състезаващ се за
"София Мастърс", се
позлати и на 5 м кула
в скоковете във вода.
На 50 м гръб е световен вицешампион
(1:28,74), както и на
1 м трамплин. За скоковете бе трениран от
Георги Чобанов.
Танчо Тенев участва и в три щафети,

91-годишен нашенец шампион по плуване
за ветерани

като допринесе за две
четвърти и едно шесто място.
На световното първенство за ветерани в
Корея българската група бе внушителна - 11
състезатели от три клуба ("София Мастърс",
"Черноморец-Бургас"
и "Албатрос-Варна").
Състезаващият се

треньор и президент
на столичния "Спринт"
Красимир Захов, но
плуващ в Корея за "София Мастърс" спечели
четвъртата си световна
титла – на 200 м бруст,
ставайки първия български плувец със злато от два шампионата
след хеттрика в Монреал през 2014 г.

Отлично постижение на Миладинов
Новата сензация в
българското плуване
Йосиф Миладинов
продължава да твори
чудеса, след като влезе с първо време в
полуфиналите на 100
м бътерфлай
на световното първенство за юноши в унгарската столица Будапеща.
При това
трениращият
в Швейцария
16-годишен
пловдивски
талант го направи с умопомрачителен рекорд
от 51,91 сек., ставайки
първия българин, слязъл под 52 секунди.
Добрите
новини
обаче не свършват
тук. Постижението на
Миладинов е покрит
олимпийски норматив „А“, което го прави втория ни сигурен

лометровата дистанция и използва всичките 4 допълнителни патрона.
Световен шампион стана
руснакът Тимофей Лапшин,
който се състезава за Република Корея.
На първенството на Европейския съюз по шахмат за
деца в Коути над Десноу, Чехия,
кмс Никола Кънов (ШК „Елит“,
София) завоюва бронзов медал в
групата на момчетата до 12 г.
с актив от 6 т. от 9 кръга. При
момичетата до 8 г. Ралица Аршинкова (ШК „Ан Пасан“, София)
спечели бронзово отличие с извоюваните пет точки от 9-те
изиграни партии.

плувец за Токио 2020
след Антъни Иванов
(200 м бътерфлай),
който също ще атакува стандарт „А“.
Българският плувец остана на четвър-

то място във финала
на 100 метра бътерфлай. Той се класира
за битката за медалите с второ най-добро
време, но малко не му
достигна да се качи на
почетната стълбичка.
Миладинов
даде
време под 52 секунди

(51.96). Трети завърши
Егор Павлов от Русия
с 51.90, осигурявайки
си бронзов медал, среброто отиде при Федерико Бурдисо от Италия (51.83), а златото бе за друг руснак Андрей Минаков, преплувал дистанцията за
51.25 секунди.
16-годишният талант Йосиф Миладинов се класира за финала и на 50 метра
бътерфлай, като подобри и националния
рекорд в дисциплината. Миладинов постигна резултат 23.60 секунди, което е третото най-добро време в
двата полуфинала.
Пловдивчанинът беше в по-силната втора
полуфинална серия, а
заедно с него равно
време има Лука Армбрустер (Германия).
Най-доброто време беше за руснака Александър Шчеголев, чийто
резултат е 23.57.
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Долината на Рейн - Знаете ли, че . .
Загадките
легенди, история и лозя на Европа

Пресичаща 1320 км
от Централна Европа
- от Швейцария до Северно море, река Рейн
не принадлежи само
на Германия (но това не го казвайте на
немците).

Участъкът, който
минава през Германия
– особено 80-километровият Среден Рейн,
протичащ от Майнц до
Кобленц – е мястото,
където реката получава своята историческа

Ужас! Немци
отказаха бирата!

През първото полугодие на 2019 г. в Германия
са изпити със 140 млн. литра бира по-малко, отколкото за същия период на миналата година,
алармират медии.
Високите резултати от 2018 г. са свързани с горещото лято и световното първенство по футбол.
Подобни спортни форуми предизвикват радост
сред пивоварите, отбеляза говорител на Обединението на германските производители на бира.
Принос за повишената консумация имаше и горещото лято. Това дори доведе до недостиг на
амбалаж сред производителите.
Но сега в Германия сериозно е намаляла консумацията на пенливата течност. За първите 6 месеца на тази година продажбите са се свили с 3%,
или 14,5 млн. каси. Експертите дълго време не са
наблюдавали толкова сериозен спад, а пивоварните разчитат все повече на безалкохолни бири.
В същото време бирите клас премиум продължават да се търсят от по-платежоспособни потребители. През последните години в cтpaнaтa
ce пиe тoлĸoвa мaлĸo биpa, ĸaĸтo ниĸoгa пpeди.
Bъзмoжнa пpичинa e, чe нaceлeниeтo в Гepмaния застарява, а в нaпpeднaлa възpacт xopaтa
пoняĸoгa пият пo-мaлĸo aлĸoxoл. Но и млaдитe xopa cъщo пият пo-мaлĸo oтпpeди няĸoлĸo
гoдини.

значимост и разкрива
най-големите си красоти, изпълнена със
засадени по бреговете й лозя, гъсти гори,
скали със замъци на
върха им и малки лозарски селища с от-

крояващи се на преден план фахверкови
къщи.
Вечният въпрос как
е най-добре да се опознае Рейн – с кораб по
реката или с кола –
най-добре се разреша-

ва чрез използване и
на двата начина. Живописни пътища не
се отделят от бреговете (Райнголдщрасе
по левия бряг, Лорелай - Бургенщрасе по
десния), а круизите по
реката траят от няколко часа до няколко
дни.
Възможна е странична екскурзия към
ветровитата
река
Мозел (вливаща се в
Рейн при Кобленц),
която има собствена магия, с красивия,
дремлив пейзаж, който е диаметрално противоположен на мощната красота на Рейн,
особено по протежение на 136-километровия участък между
Кобленц и очарователния, древен град
Трир, датиращ от 2000
г. пр.н.е.

Холандия - без
бездомни кучета
Можете ли да си
представите колко
по-добър и спокоен
би бил светът без
бездомни кучета?
Е, оказва се, че
имаме отговор на
този въпрос. Холандия спасява хиляди бездомни кучета
и напълно променя
съдбата им, осигурявайки им живот, изпълнен с щастие и
любов. Правителството
предприема конкретни
действия, за
да постигне това, чрез
прилагане на

м е тода PSVIR (подбор,
стерилизация, ваксиниране, идентифициране и връщане).
Благодарение на
метода още през
2016 г. държавата
стана първата, помогнала тези живи
същества да се откъснат от самотата
и ужаса по улиците.
От XIX в. Холандия е населявана от

много кучета. Почти всяко семейство
в страната има куче
като домашен любимец, защото за хората то е символ на
социален статус. Но
заради множеството
четириноги, които са
живели там, в страната избухва огнище на
бяс, което скоро се
превръща в една от
водещите причини
за смъртността
в страната.
От страх
много собственици
започват
да
изо-

ставят домашните си любимци и
тъй като това действие се смята за законно, улиците се изпълват с множество
видове бездомни кучета.
Днес с редица мерки Холандия се стреми да промени и да
минимизира проблема с бездомните кучета.
Стерилизацията и
кастрацията са за-

дължителни и безплатни. Правителството покрива всички разходи.
С това те успяват
да стерилизират 70%
от женските кучета.
На всяко едно животинче са осигурени
медицински прегледи, за да се провери
кои ваксини и медицински услуги са му
необходими.
За да премахне
проблема веднъж и
завинаги, правителството приема закон,
който защитава животните, и одобрява друг, свързан със
здравето и хуманното отношение
към тях.
Ако стопаните не
след-

Най-малката
държава

Княжество Сийленд е
най-малката държава в
света. Тя има 5 обитатели и е разположена на
550 кв. м площ. Може да
звучи невероятно, но тя
има конституция, герб,
знаме и валута…

Химн без текст

„Кралският марш“ на
Испания е химнът, който близо 270 години е
бил ощетен откъм мъдри слова и националисти, пеещи гордо за своята история…

Армия от 12 души

Сан Марино е държавата с най-малката армия в света – едва 12 души…

Фарьорските
острови

В една пиянска вечер
при игра на покер датският крал печели от
норвежкия крал Фарьорските острови, които
са владение на Дания
до ден днешен…

Улица 31 см

Германците
имат
честта да се разхождат
по най-тясната улица
в света. Тя се намира в
град Ройтлинген и е широка едва 31 см. Преди
да се прочуе с минималистичните си размери,
празното пространство
е било оставено нарочно, за да се избегне рискът при пожар огънят да
се прехвърли от едната
сграда към другата.

8 съседки

Австрийците определено не могат да се
оплачат, че им липсват
съседи. Милата им родина граничи с 8 държави – Чехия, Словакия,
Унгария, Словения, Италия, Швейцария, Лихтенщайн и Германия.

Българин да се
наричам, първа
радост е за мене…

Българската армия е
единствената въоръжена сила в света, която
никога не е губила бойно знаме, въпреки че е
участвала във всички
войни.
ват всички инСтраната ни е от малструкции, те могат да кото, които никога не са
получат наказание имали роби…
до 3 години затвор
Неутрални
и глоба над 16 000
долара.
президенти
Днес кученцата в
Швейцарците остаХоландия не само ват неутрални и през
живеят комфортно двете световни войв домовете си, но ни, но затова пък изи са допуснати в бират президент всяповечето магазини, ка година…
ресторанти и други
заведения в стра- Страницата подготви
ната.
Иван ВАСЕВ
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Петък, 30 август
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Хисаря
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано)
10.15 “Холивудски знаменитости”: Никълъс Кейдж
10.40 “Безценната перла” - сериал, 86 епизод
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Хисаря
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Хисаря
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.25 “Безценната перла” - сериал, 87 епизод
16.15 “Мьобиус” (2013 г.), Франция/Белгия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Пенелопе Крус
18.20 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (избрано)
19.20 “Местно време” - Хисаря
19.30 Новини
20.00 “Левиатан” (2014 г.), Русия
22.20 “Иван, талантът и децата”
- документален филм
22.50 “Местно време” - Хисаря
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
04.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.30 “Гласове”

Събота, 31 август
07.30 “Холивудски знаменитости”: Пенелопе Крус
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика”
09.35 “Шевица”
10.50 “Художник на послания”
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
13.50 “Възрожденец по дух и
наследство” - документален филм
14.30 “Професия Турист”: Сицилия /І част/
15.00 ТВ пазар
15.15 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
17.00 “Местно време” (обзор)
18.00 “Холивудски знаменитости”: Робин Уилямс
18.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (избрано)
19.30 Новини
20.00 “Белоруската гара” (1970
г.), Русия
21.35 Новини
22.00 “Ив Сен Лоран” (2014 г.),
Франция
23.40 “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
03.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
04.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
05.30 “Лява политика”

Неделя, 1 септември
07.30 “Холивудски знаменитости”: Робин Уилямс
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Бамзе и градът на крадците”
09.20 Музикален антракт
09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 “Професия Турист”: Сицилия /І част/
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” (обзор)
14.05 “От двете страни на
океана” - документален
филм
14.45 ТВ пазар
15.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.25 “Белоруската гара” (1970
г.), Русия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Уил Смит
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (избрано)
19.30 Новини
20.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
(избрано)
21.00 “Младост” (2015г.),
23.00 Новини
23.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
00.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
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

ПЕТЪК, 30 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
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
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм

СЪБОТА, 31 август
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
10.00 „Инга Линдстрьом:
Танцувай с мен” – с уч.
на Майк Хофман, Тереза
Хардър, Катарина Щарк,
Зина-Валеска Юнг и др.
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Моето момиче” – с уч.
на Дан Акройд, Джейми
Лий Къртис, Маколи
Кълкин, Ана Клъмски,
Ричард Мазур и др.
15.00 „Дърти хлапета 2” - с уч.
на Адам Сандлър, Кевин
Джеймс, Крис Рок, Дейвид Спейд, Салма Хайек,
Мария Бело и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Стари кучета” – с уч. на
Джон Траволта, Робин
Уилямс, Кели Престън,
Мат Дилън, Ан- Маргрет
и др.
21.50 „Орелът” – с уч. на Орелът Чанинг Тейтъм,
Джейми Бел, Доналд
Съдърланд, Марк Стронг
и др.
00.10 „Мисия: Ноември” – с уч.
на Пиърс Броснан, Олга
Куриленко, Люк Брейси,
Уил Патън, Бил Смитрович и др.
02.30 „Дърти хлапета 2” - с уч.
на Адам Сандлър, Кевин
Джеймс, Крис Рок, Дей-

вид Спейд, Салма Хайек,
Мария Бело и др. /п/
04.30 „Инга Линдстрьом:
Танцувай с мен” – с уч.
на Майк Хофман, Тереза
Хардър, Катарина Щарк,
Зина-Валеска Юнг
НЕДЕЛЯ, 1 септември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
10.00 „Инга Линдстрьом:
Готварска книга на любовта” - с уч. на Анна Хаусбург, Кристиан Мартин
Шефер, Мария Бахман
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Героят на моите мечти”
– с уч. на Антонио Сабато мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук
Невин и др.
14.15 „Да спасиш Медисън”
– с уч. на Алона Тал,
Итън Пек, Зак Лайвли, Си
Томас Хауъл и др.
16.00 „Като две капки вода”
– забавно предаване, 6
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Спасители на плажа”
(премиера) – с уч. на
Дуейн Джонсън, Памела
Андерсън, Дейвид Хаселхоф, Зак Ефрон, Приянка
Чопра, Александра Дадарио и др.
22.30 „Враг номер едно” – с
уч. на Крис Прат, Джесика Частейн, Кайл Чандлър, Джейсън Кларк,
Джоел Едгъртън и др.
01.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
03.20 „Героят на моите мечти”

– с уч. на Антонио Сабато мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук
Невин и др. /п/
04.20 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14 /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!”
ПОНЕДЕЛНИК, 2 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Магнум” (премиера) –
сериен филм
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс”
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
04.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14/п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!”

ВТОРНИК, 3 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „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
04.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14 /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон
15 /п/

СРЯДА, 4 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „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
04.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14 /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 15
/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 5 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „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
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!” –
сериен филм, сезон 15
/п/

СЪБОТА, 31 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 „Дякон Левски” 1-ва част
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 Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Дякон Левски” 1-ва част
- игрален филм на режисьорите Максим Генчев и
Николай Генчев, участват
Веселин Плачков, Симеон Филипов и др.
00:00 НОВИНИ
00:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/

НЕДЕЛЯ, 1 септември
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 „Дякон Левски” 2-ра част
- игрален филм на режисьорите Максим Генчев и
Николай Генчев, участват
Веселин Плачков, Симеон Филипов и др.
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 „Непобедимият” - док.
филм на Канал 3
18:00 „Авиокатастрофите в
България”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Дякон Левски” 2-ра част
00:00 НОВИНИ /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 2 септември
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
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” - избрано
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” - избрано
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, 3 септември
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”
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” - избрано
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” - избрано
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”
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

СРЯДА, 4 септември
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”
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” - избрано
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” - избрано
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, 5 септември
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”
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” - избрано
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” - избрано
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/

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 30 август
„Социална мрежа”
„Парчета от реалността”
”Другото лице”
„Интервю”
„Всичко коз” – избрано
„Парчета от реалността”
„Офанзива
”Другото лице”
„Интервю”
Топ Шоп
НОВИНИ
„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 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/
07:00
08:15
08:30
09:00
10:00
10:45
11:00
11:30
12:00
12:45
13:00
13:15

Понеделник, 2 септември
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Хисаря
/ІІ част/
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменитости”: Уил Смиит (п)
10.40 “Безценната перла”- сериал, 87 епизод (п)
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Хисаря
/ІІ част/ (п)
13.15 “Следобед с БСТВ”
14.50 “Местно време” - Хисаря
/ІІ част/ (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” - сериал, 88 епизод
16.15 “Един художник в Париж”
17.00 Местно време - обзор (п)
18.00 “Холивудски знаменитости”: Майкъл Дъглас
18.20 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (избрано)
19.20 “Местно време” - Хисаря
/ІІ част/ (п)
19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с
водещ Васил Василев
(избрано)
21.00 Киносалон БСТВ: “Пъзел”
(2013 г.), Румъния
22.35 “Иван Ведър”
22.50 “Местно време” - Хисаря
/ІІ част/ (п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано) (п)
01.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
03.30 “Червен картон”- спортно предаване

Вторник, 3 септември
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Горна
Оряховица
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменитости”: Майкъл Дъглас (п)
10.40 “Безценната перла” - сериал, 88 епизод (п)
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Горна
Оряховица (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Горна
Оряховица (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” - сериал, 89 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: “Пъзел”
(2013 г.), Румъния
18.00 “Холивудски знаменитости”: Анджелина Джоли
18.20 “Лява политика” с Александър Симов (избрано)
19.20 “Местно време” - Горна
Оряховица (п)
19.30 Новини
20.00 “Хиляда пъти “лека нощ”
(1973 г.)
21.50 “Моята блокада” - документален филм
22.50 “Местно време” - Горна
Оряховица (п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (п)
02.30 “Студио Икономика” с
Нора Стоичкова (п)
03.30 Документален филм
04.00 “Местно време” (обзор)
(п)
05.00 “Следобед с БСТВ”

Сряда, 4 септември
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Карнобат
08.00 “България се събужда”
с водещ Стоил Рошкев
(избрано)
10.00 ТВ пазар
10.15 “Холивудски знаменитости”: Анджелина Джоли
10.40 “Безценната перла” - сериал, 89 епизод (п)
11.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Карнобат (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Карнобат (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” - сериал, 90 епизод
16.35 “Златоустият Йоан Екзарх”
17.30 “За историята
18.30 Тържествено събрание, посветено на 75годишнината от Деветосептемврийската социалистическа революция
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Изгубен в Сибир” (2012 г.),
Русия/Германия
21.40 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
22.50 “Местно време” - Карнобат (п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)
02.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)

Четвъртък, 5 септември
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Петрич
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменитости”: Джон Траволта (п)
10.40 “Безценната перла” - сериал, 90 епизод (п)
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Петрич
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Петрич
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” - сериал, 91 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: “Изгубен в Сибир” (2012 г.),
Русия/Германия
18.00 “Холивудски знаменитости”: Скарлет Йохансон
18.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(избрано)
19.20 “Местно време” - Петрич
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Папа
Хемингуей в Куба” (2015
г.), Канада
21.50 “Живот по време на окупация” - документален
филм
22.50 “Местно време” - Петрич
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
03.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
04.30 Документален филм
05.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)

2

26
петък, 30 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”
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 30 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, 31 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, 30 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
23:40
00:35

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Екатерина Владимирова,
Михаил Пореченков, Константин Крюков в комедии
«Держи удар, детка!» (12+)
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Най-гледаните

Български

тв програми

28.VIII. - 3.IX.2019 г.

събота, 31 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
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване

неделя, 1 септември
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
времетоповторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 Фолклорен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

понеделник, 2 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 3 септември
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 4 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 5 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 Фолклорен концерт
05.45 Дискусионно студио”
повторение

4 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 4 еп.
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев

Неделя, 1 септември
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 5 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, 2 септември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
12:30 Шпионката на Коко Скрита камера
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, 3 септември
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

Сряда, 4 септември
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

Четвъртък, 5 септември
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

02:20 Михаил Ножкин, Маргарита
Володина в фильме «Каждый
вечер в одиннадцать» (12+)
03:40 «Про любовь» (16+)
04:25 «Наедине со всеми» (16+)
05:40 Юлия Пересильд, Евгений
Цыганов, Никита Ефремов в
фильме «Битва за Севастополь» (12+)
Събота, 31 август
06:00 Новости
06:10 «Битва за Севастополь» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. «Женя Белоусов.
Такое короткое лето» (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 Премьера. «Сергей Соловьёв.
„АССА — пароль для своих“»
(12+)
13:05 Татьяна Друбич, Олег Янковский, Александр Абдулов
в фильме Сергея Соловьёва

«Анна Каренина» (16+)
17:40 Фильм «Одноклассники»
(16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Татьяна Друбич, Станислав
Говорухин в фильме Сергея
Соловьёва «АССА» (16+)
01:25 «Наши в городе». Концерт
(16+)
02:55 Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв в фильме «Птица» (16+)
04:25 «Про любовь» (16+)
05:10 «Наедине со всеми» (16+)
Неделя, 1 септември
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Владимир Ивашов, Жанна
Прохоренко в фильме «Баллада о солдате» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Жанна Бадоева в проекте-

11:15
12:00
12:15
13:50

16:35
18:10
21:00
22:00

23:45
01:45

03:50

путешествии «Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости (с субтитрами)
«Видели видео?» (6+)
Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Гала-концерт
(0+)
«КВН». Премьер-лига (16+)
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
Премьера. Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» (16+)
Сергей Безруков в фильме
«После тебя» (16+)
Олег Меньшиков, Катрин
Денёв, Сергей Бодров (мл.
), Богдан Ступка в фильме
«Восток-Запад» (16+)
Ирина Купченко, Леонид
Кулагин, Беата Тышкевич,
Никита Михалков в фильме
Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо» (12+)

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:15
02:10
03:45

Петък, 30 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
Цена любви. Х/ф
Со дна вершины. Х/ф
Расплата за любовь. Х/ф
Вот такая история... Х/ф

06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40
12:10
12:50
14:45

Събота, 31 август
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пешком... Тутаев пейзажный
Пятеро на одного
Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Заклятые подруги. Х/ф

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

18:05
20:00
21:00
00:15
01:10
02:40
05:35

Привет, Андрей!
Вести в субботу
Святая ложь. Х/ф
Романтика романса
Единственная. Х/ф
Темные воды. Х/ф
Пешком... Тутаев пейзажный

06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:55

Святая ложь. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Фестиваль “Алина”
Вам и не снилось. Х/ф
Больше, чем любовь
Золотая осень. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Дежурный по стране
Полцарства за любовь. Х/ф
Пыльная работа
Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Неделя, 1 септември

12:40
13:55
15:35
16:20
20:00
22:00
22:40
00:50
01:35
03:10
04:45
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Български
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минути

КРЪСТОСЛОВИЦА - ПЪЗЕЛ
Петнайсетте елемента са част от кръстословицата – пъзел и са разположени
разбъркано. За да решите пъзела, използвайте ключовите букви, поставени
в рамката на кръстословицата. Подредете елементите по такъв начин, че
хоризонтално и вертикално да получите думи, т. е. да получите правилното
решение на кръстословицата.

Судоку
Упътване
Във всеки ред, колона и квадрат
от 9 квадратчета трябва да се
съдържат цифрите от 1 до 9,
но без да се повтарят.

СРИЧКОСЛОВИЦА

ВОДОРАВНО: 1.Департамент
в Колумбия. 3.Африкански бозайник от семейство Кухороги.
5.Вид крайречна върба. 7.Държава в Южна Америка. 9.Естествен
спътник на Луната. 10.Етническа
общност живееща в планинските райони на България и Гъция и
отглеждаща овце. 11.Част от човешки крак.12.Легендарно същество, живеещо в езерото Лох Нес,
Шотландия. 14.Лека дъсчена постройка. 16.Български игрален
филм от 1976г., режисьор Януш
Вазов. 17.Град в Италия, остров
Сицилия.
ОТВЕСНО: 1.Виртуален домашен питомец, играчка. 2.Пещера в
България. 3.Български нос на Черно море. 4.Тънък метален лист.
6.Апарат за заснемане на филми.
8.Град в Италия, остров Сицилия.
9.Град в Беларус. 11.Градинско
цвете, ирис. 13.Град в Италия, остров Сицилия. 14.Разтворена с вода бяла вар за боядисване. 15.Скала, голям каменен къс.
РЕЧНИК: Ликата, Лунине, Рагуза, Толима.

Отговори от бр. 34
АМЕРИКАНСКА КРЪСТОСЛОВИЦА
водоравно: А. Карикатура – Икар.
Б. Атол – Кител – Ра. В. Пеликан – Салам
Г. Лотос – Ре – Ало. Д. Ати – Нобил – Не.
Е. Ама – Нерон – Райе. Ж. Оакпи – Лазарет. З. Амеба – Казус – Ли. И. Ад – Липа – Нар – Пан. Й. Апис – Карл – Дере.
отвесно: 1. Фа – Естакада. 2. Рал /
Фьодор/ – Имам. 3. Фитил – Апели. 4.
Кокон – Ибис. 5. Балатон – АП. 6. Нобел /Алфред/ – АК. 7. Бук – Сирак. 8.
Рис – Лозана. 9. Катар – Назал. 10. Елен
– Рур. 11. Рила – Ерес. 12. Ма – Ат – ПЕ.
13. Бар – Лай – Лар /Питер ван/. 14. Расо - Емине.

Стр. 27

АНАГРАМА
1. Роба – Бора. 2. Мито – Имот. 3. Соба – Сабо. 4. Пике – Екип. 5.
Нева – Вена. 6. Зола /Емил/ – Лоза. 7. Кост – Скот /Уолтър/. 8. Нара
– Рана. 9. Ками – Маки. 10. Рима – Мира. 11. Мура – Амур. 12. Заир
– Риза. 13. Нома – Амон.
Названието на романа на Даниел Дефо е РОБИНЗОН КРУЗО.
Судоку

Васил Георгиев

Стр. 38
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Обяви

Среща на гигенчани

Земляческа среща на гигенчани ще се проведе в Плевен на 12 октомври 2019 г. от 12 часа
в ресторант „Нестинарка“.
Поканени са всички, родени в плевенското село Гиген, независимо от възрастта и къде живеят.
За контакти: 088 679 3489 – Георги Предов;
088 423 8330 – Кина Андреева

малки обяви
0882/409574 - литературна обработка на художествено-документални,
краеведчески, юбилейни ръкописи, спомени и
предпечат
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, не
електрическа
02/8844654 - продава запазен килим 250/350.
Цена 180 лв. Продава електрическа печка "Мечта", работеща. Цена 48 лв.
0 2 / 9 9 2 9 5 0 8 ,
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

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

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.
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

Възпоминание
на 30.8.2019 г.
3 години
от смъртта на

Стефан Симеонов Недков

от с. Безмер, обл. Добрич
Когато непосилната болка
утихне, тиха скръб ще изпълни сърцата ни. Самотни ще бъдем без теб... но богати със спомени, с уроци от теб преподадени.
Благодарни, изпълнени с обич, прегърнали
твоите дарове - продължаваме...
От семейството
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Съобщения

Български

ТАРИФА

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

- №48,50, сваляща се подплата - сиво-бежово - 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 база, с кожен салон, с теглич, с нови
зимни гуми, с малкия данък. За 2019 г. е платен
0897/866919 - купувам
музикални инструменти,
български, електрически
китари, ехолани, синтезатори и лампови усилватели
0889/378252 - въртяща се поставка за торти
и изложения с елток - 65
лв., мини казан за ракия 160 лв., разтегателна маса - 45 лв.
0888/245413 - продава ръчна месомелачка - 45
лв., два единични полилея
- по 15 лв., спален чувал 20 лв., елмашинка за рязане на хляб - 30 лв.

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
0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 ,
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 сгра-

Възпоминание
Изпълнена с много мъка,
измина
1 година
без нашия незабравим
съпруг, татко, дядо
и приятел
полк. к.ф.н.

Хинко Петров Хинчев

10.8.1938 - 31.8.2018 г.
Роден в гр. Цар Калоян
Работил в Разград,
родния си град и в София.
Да си спомним с обич и признателност човека, който ни даде толкова много от себе си.
Почивай в мир!
Поклон от семейството

28.VIII. - 3.IX.2019 г.

Времето през септември
Най-високите
температури у нас
през септември ще
бъдат между 30 и
35 градуса, а найниските - между 4
и 9 градуса, съобщават синоптиците
от Националния институт по метеорология и хидрология
при БАН. През тази
година през септември се очаква средните месечни температури да бъдат около нормата,
която за
равнините е
между 18
и 21
градуса, за
високите полета между 15 и 17
градуса, а за планините - между 3 и 8
градуса. Месецът ще
започне със слънчево и горещо време, а максималните
температури на места ще достигат 33-35
градуса.
Промяна ще настъпи около средата на първото десетдневие на септември и през втората половина времето ще бъде променливо. Ще има и превалявания, придруди - 700 кв. м
0897/828531 - продава 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 - прода-

жени от гръмотевици. Температурите
около 4-5 септември ще се понижат,
а към края на десетдневието отново ще
се повишават.
През
повечето
дни от второто десетдневие се очаква относително спокойно време, сухо,
предимно слънчево
и по-топло от обичайното. Малка вероятност за превалявания има
около 11
и около 15
септември,
а пог о ляма към 1920 септември. В края на десетдневието ще започне и понижение
на температурите.
И през третото десетдневие по-голяма е вероятността
атмосферната циркулация да се запази и по-често времето да бъде предимно
слънчево, а валежите да са малко. Температурите ще са
по-високи от обичайните, но ще започнат да се понижават.
ва 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
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!
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над
400 шестгодишни канадски тополи в нея, на
пет км източно от Пазарджик

28.VIII. - 3.IX.2019 г.

ЛУнен
КАЛендАР

28 аВгусТ, 27 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
луНа В лъВ
Въпросът за почивката ще стои
достатъчно остро. Планирайте
времето си така, че да можете да
си отспите, да се поразходите и да
поспортувате.
29 аВгусТ, 28 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаща луНа,
НОВОлуНиЕ, луНа В лъВ
Трябва да бъдете готови за
дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна на плановете ви. Не се отчайвайте, всичко е временно и си има
край – така ще отминат и неприятностите.
30 аВгусТ, 29/1 луНЕН ДЕН,
НОВОлуНиЕ, луНа В ДЕВа
При всяко начинание трябва да
имате резервен план за действие,
към който да прибегнете, ако работата не потръгне както сте я намислили. За постигане на целите
ще са нужни такива качества като
находчивост и целеустременост.
31 аВгусТ, 2 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа,
луНа В ДЕВа
Ще можете да решите редица
важни проблеми, ако от самото начало точно обозначите своите позиции и не позволите на окръжаващите да ви оказват натиск.
1 сЕПТЕмВри, 3 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа,
луНа ВъВ ВЕЗНи
Не е изключено да се наложи
да отстоявате правотата си в остри спорове, при това с хора много склонни към интриги и манипулации. Възможно е щастието да ви
се усмихне и да ви донесе нови запознанства и увлечения.
2 сЕПТЕмВри, 4 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа,
луНа ВъВ ВЕЗНи
Не са изключени удачни покупки и изгодни инвестиции. Вие правите много за другите, но понякога е необходимо да се погрижите
и за себе си.
3 сЕПТЕмВри, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа,
луНа В скОрПиОН
Няма да ви се стои на едно място и това е добре: пътуванията ви
обещават приятни впечатления и
интересни срещи, както и важни
жизнени уроци. Намерете време за
общуване с любимия човек, с когото без опасения може да говорите
за най-съкровеното.
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ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

на

На 27 август

маРИЯ КолеВа ПетРоВа

от Карлово
навърши
50 гОДиНи
Да бъде все такава прекрасна
дъщеря, всеотдайна майка и любяща
съпруга! Желаем й го от сърце!
От обичащото я семейство

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на

ВасИлКа асеноВа
геоРгИеВа
(омаЙсКа)

Родена в с. Друган,
Радомирско,
която навърши
90 гОДиНи
от рождението си!
Пожелават й крепко здраве и дълголетие съпругът, синът, дъщерята, внуците, правнуците, близки и
приятели

ЗаПоЗнаЙте Се

0893/558487 - вдовица на 70 г./169 см/75
кг, търси вдовец за съжителство, от 67 до 72
г., да е от Североизточна България от областите Търговище, Русе, Добрич, Шумен, Варна
0886/150703 - военен
пенсионер непушач желае запознанство с жена до 68 г.
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 - осигу-

рен вдовец от София, на
56 г., търси другарка за
старини
0876/046466 - вдовица на 77 г. търси господин от 77 до 85 г. за спокойни старини - при него
0886/589453 - възпитан пенсионер очаква жената мечта. С леко
предимство е Северна
България
0889/174615 - жена на 75 г./165 см/70 кг
търси мъж от Пловдив до
76 г./175 см/100 кг. Може да е от Асеновград,
Коматево, Хисаря, с кола. Да не пие, да не пуши, да е образован, домошар, жилищно и финансово осигурен
0879/986067,
02/9273932 - 72 г. инвалид търси подобен за
съжителство и взаимопомощ
0876/212235 - търся
човек с главно Ч, за да
теглим заедно талигата
на живота. Полът и годините нямат значение. Важно е разбирателството
0894/202602 - 71
г./175 см/70 кг, не пие и

ВЪлЬо ИВаноВ ВЪлеВ

от с. Каменна река,
общ. Тополовград,
обл. Хасково
Дядо Въльо е обичан и уважаван, трудолюбив и почтен
човек, който преодоляваше
и преодолява трудностите
в живота. Той и съпругата му
тонКа вече 65 гОДиНи
живеят в хармония и се радват
на плодовете на своя труд.
Желаем ви здраве и заедно
да отпразнувате
столетие! С обич и признателност,
мили татко и дядо!
син, снаха, внучка, зет
и двете прекрасни правнучки
не пуши, търси жена за
съжителство или брак
02/4690408 - учител
от София, пенсионер,
свободен, без „опашки“,
търси себеподобна дама от 75 г. нагоре. Да се
обаждат дами, които са
самотни и искат да им се
усмихне щастието!
0897/735261 - 68
г./170 см/70 кг, търся сериозна жена за съжителство при нея - от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к.
1577, лиляна костова 70 г., образована, очаква
писмено предложение от
свободен заможен мъж
0876/928763 - търся
самотна вдовица, при която да живея
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.

лъВ – Ако не можете да
се справите сами, не се
колебайте да потърсите помощта на член на семейството ви. Избягвайте взимането на пари назаем, дори и разходите ви да са се увеличили.
ДЕВа - Около средата
на периода избягвайте
импулсивността, независимо дали е в материален
или личен план. Добре е да
помислите по какъв начин
можете да постигнете равновесие.
ВЕЗНи – Ще се радвате
на равномерно развитие, без това да е свързано с неразумни компромиси.
В края на седмицата икономическата ви стабилност ще ви
осигури спокойствие.
скОрПиОН - Ще имате
нужда да съсредоточите
вниманието си върху семейството и интимната си половинка. Опитайте да сте в тяхна
помощ, защото именно сега ще
се нуждаете от нея.

съм. Търся мъж пенсионер, от 65 до 75 г., висок
над 170 см, без дом, да
живее при мен на село
032/249675 - баща
на 89 и син на 62 г. отново търсят жена до 65
г. - здрава, непушачка, с
пенсия, без ангажименти
- за гледане срещу унаследяване
0894/768863 - приема без ангажименти бездомна здрава дама от 64
до 75 г. за доглеждане
и унаследяване. Добър
съм, тих и весел човек
0893/995492,
0895/245207 - пенсионер търси свободна жена, също пенсионер, без
проблеми, с добър характер, милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и разбрана. Да е
със собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование, от село
или град.
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

30 август 2019 13:38:10 ч. - новолуние.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (28.VIII.- 3.IX.2019 г.)
ОВЕН - Нищо сериозно
и голямо не ви предстои
във финансов план. Това
ще ви даде пълното основание
да посветите времето си на интимната си половинка.
ТЕлЕЦ - Добре е да
сте в помощ на близките си, тъй като те се
нуждаят от нея по отношение
на някои домакински или битови задължения. Опитайте се
да прекарате повече време с
децата си.
БлиЗНаЦи - Време е да
разпуснете в компанията
на приятели, които в последно време пренебрегвате. Избягвайте затворените
пространства и самотата. Не приемайте насериозно забележките.
рак – Не драматизирайте отправените ви упреци от страна на интимната ви половинка. Намерете логично разрешение на
някои текущи затруднения от
битов характер. Здравето ви
е добро.

Съобщения

Български

сТрЕлЕЦ – Необходимата
ви помощ ще ви се предостави в най-скоро време. Не се страхувайте от промените, нахлуващи в личния ви живот.
Опитайте се да приемете новите
предизвикателства.
кОЗирОг - Положителна нагласа ще ви помогне да преодолеете кризата. Ще
преживеете многобройни неизпитвани до момента от вас
красиви чувства. Ще се нуждаете от хармонично обкръжение.
ВОДОлЕЙ – Не пренебрегвайте приятелите,
близките и членовете
на семейството си. Напълно
възможно е част от тях да ви
натоварват, а други да ви настройват на позитивна вълна.
Бъдете сговорчиви.
риБи – Не позволявайте
на нищо и никой да наруши душевното ви щастие. Погрижете се за разклатеното си здраве
и не пропускайте да се отдадете на
заслужена почивка, когато имате
възможност.
дЖеСиКА

Времето
В сряда горещото време ще продължи, но температурите няма да достигат екстремни стойности,
а ще са до 29 градуса в повечето райони от страната. В четвъртък не се очакват никакви промени. В
петък и събота леко ще се заоблачи и това ще допринесе за незначителен спад в дневните стойности, които ще достигат до 28 градуса. В неделя и
понеделник слънцето ще е щедро и палещо отново
– градусите ще достигат 31-32. Във вторник се очаква заоблачаване, което обаче няма да доведе до
спад на температурите и те ще се запазят в същия
диапазон – 19-32 градуса.
БиоПрогноЗа
Периодът е относително неблагоприятен за
здравето на хората с хроничен гастрит. освен спазването на подходяща диета, за облекчаване на оплакванията от болки и чувство за тежест и дискомфорт в стомашната област ще спомогне неколкократното дневно приемане на гладно по 12 – 15 капки клеева тинктура с невен. Преминаването на 30.8.
на луната през фаза новолуние може да провокира
известен отлив на жизнена енергия при хора, чувствителни към лунните цикли. За повишаване на жизнения тонус ще допринесе приемането на чайове и
добавки, съдържащи гинко билоба, жен шен, елеутерокок, левзея и др.
Д-р иван сТОЯНОВ
магнитни бури - 1, 2.IX.
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ПОЗДРАВ
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ИВан КанлИеВ

от Варна
празнува своя рожден ден. Бъди здрав
и все така енергичен
поне до стоте!
От роднини и
приятели
или разведена от 61 до
63 г.
1113 софия, п. к. 73 68 г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна, търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества,
аналогични на нейните
0876/108124 - вдовица на 66 г./158 см/73
кг, добра, интелигентна,
скромна, с благ характер,
отлична домакиня, търси
добър, честен и морален
човек от Варна и региона,
Добрич, Шумен и Силистра. Само сериозни обаждания!
0887/979530 – 72
г./165 см/70 кг, неженен,
търси пенсионерка за сериозна връзка и да желае
да живее при него
0896/847907
–
69/170/78 кг, желая запознанство с жена с добри намерения
0890/137007 – вдовица на 69 г./160 см/65 кг, с
добро сърце, къщовница
търси другар за спокойни старини при него. От
Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да
е добра и да не лъже. От
Сливенския регион!
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Левитан  - Гласа на епохата
Упражнявал се и бил безпощаден към се- местонахождението му.
бе си в тази битка за самоусъвършенстваНа 9 май 1945 г. Левитан съобщава за дългоне. Скоро му позволили да чете кратки но- очакваната победа над хитлеристка Германия вини в ефира, а през 1934 г. и да води нощ- Деня на победата.
ното предаване.
За четирите военни години този човек прочел
Една нощ го чул самият Сталин и ведна- над 120 спешни съобщения и хиляди новини от
га се поинтересувал кой
фронта, но
е този радиоводещ. ПоДенят на
желал младежът да пропобедата
чете речта му пред XVII
е най-вълпартиен конгрес. Всички
нуващият
били много изненадани,
в кариено именно така започва
рата му на
славният път на Левитан.
радиовоЛевитан чел доклада на
дещ и чорий Левитан е радиоводещият, който
Сталин в продължение на 5 часа,
век.
обявява началото на Великата отечесбез да допусне нито една грешДо края
твена война за съветския народ с думика. След това истинско геройство
на
дните, от които човек настръхва още при произнастава официалният говорител на
те си Лесянето на "Говорит Москва!"
Съветвитан си
Той е и човекът, който обяския Креспомнял
вява победата над хитлеристмъл. Тогаза
този
ка Германия - събитие, знава е едва
момент с
С Юрий Гагарин
чимо за целия цивилизован
на 19.
вълнение,
свят. Гласът на Левитан остаО щ е
което не
ва в историята на цялото чощом чуели гласа му по ра- можел да прикрива въпреки професионализма си.
вечество като Гласа на епохадиото: "Внимание! Говорит
След войната на няколко пъти съобщава в ефир
та. Трудно е човек да повярва,
Москва!", в онези дни хо- важни новини, като смъртта на Сталин и полета на
че Юрий Левитан достига до
рата затаявали дъх и в на- Юрий Гагарин в Космоса, но бавно и постепенно
съвършеното изкуство на дипрежение очаквали да чуят започват да го дистанцират от ефира, като мотиктора с много труд и усилие да
какво ще съобщи Левитан. вът бил, че хората асоциират тембъра му с трагичпреодолее младежката си неУникалният му тембър бил ните събития от войната и по този начин им възувереност в дикцията и диаразпознаваем от всички. действал негативно.
лектните си несъвършенства
Малцина обаче били вижЮрий Левитан умира 69-годишен на 4 август
в говора. По-късно ще трябдали лицето му. Само близ- 1983 г. в Бессоновка, област Белгород, Русия, по
ва хиляди пъти да преодоляките му знаели как изглеж- време на среща с ветерани от Курската битка. Пова вълнението си от човешкида човекът зад гласа от ра- гребан е в Москва, в Новодевичето гробище.
те трагедии по време на войдиоапарата.
Така завинаги замлъква Гласа на епохата - Юрий
ната. Популярността на ЛевиТревожното съобщение Левитан, на когото било съдено да съобщи на светан е толкова голяма, че има
за нападението на Герма- та най-ужасната и най-хубавата новина от Втораанекдот, който може и да е
ния Юрий Левитан прочита та световна война.
съвсем реална случка: попи9 пъти. Така не по своя воСлед смъртта му в семейството се развиват
тали Сталин кога ще свърши
ля той се превръща в Гласа трагични събития. Дъщеря му Наталия е убита от
войната, а той отговорил: "Кона войната. Същевременно собствения си син Борис. Внукът на Левитан е диаггато каже Левитан!" Гласът на
попада в "черния списък" на ностициран с шизофрения и изпратен на лечение,
Левитан въздействал силно и Левитан чете реч на Сталин
Хитлер. Щом се разчува за но след 6 години намират тялото му бездиханно в
окуражаващо на изморените
заплахата над живота му, на Серебряни бор. От семейството е жив единствено
и изпълнени с болка от войната руснаци. ВероЛевитан е назначена охрана и радиопредавателят правнукът на Левитан - Артур - програмист, диятно заради това, по много свидетелства, самият
постоянно бил преместван за пълна секретност на зайнер и телевизионен оператор.
Хитлер мразел повече Левитан, отколкото Сталин.
Има свидетелства, че фюрерът издал заповед за
убийството на съветския радиоводещ с парична
Разпалилата войната Германия
награда. Според някои източници - 100 000 маргуби 6 милиона и 500 хиляди души.
ки, според други - 250 000.
На територията на САЩ, които
Разпалената от хитлеристка ожесточените боеве са на евро- участват във втората фаза на войГермания Втора световна вой- пейския континент, където 70% ната от юни 1944 г., не се водят
на на 1 септември 1939 г. про- от индустриалната инфраструк- бойни действия и там няма никакдължава 2195 дни и приключва тура е разрушена.
ви разрушения.
на 2 септември 1945 г. с капитуНай-големи загуби понася
На 1 март 1941 г. България се
лацията на Япония. Войната се Съветският съюз. 35 милиона включва на страната на тройния
води на територията на четири са човешките жертви, от кои- съюз Германия, Италия и Япония.
континента – Европа, Азия, Аф- то 22 милиона цивилни граж- Понася големи материални и чорика и Австралия, и в аквато- дани. Икономическите загуби вешки жертви в резултат на анрията на Атлантическия, Тихия, са катастрофални. Унищожени гло-американските бомбардировСеверния и Индийския океан. В са 70 000 градове и села, 6 ми- ки през 1944 г. От октомври 1944
нея участват 61 държави, в ко- лиона домове, 98 000 ферми, 32 г. правителството на Отечествения
ито живеят
фронт решава стра1 милиард
ната ни да се вклюи 700 миличи в антихитлеристона житеката коалиция и воюли. Военнива на фронтовете на
те действия
Югославия, Унгария
С внука Борис
се водят в
и Австрия в реди40 страни.
ците на Трети украВсе едно колко e искал за главата му - това наПо фронтоински фронт под коложило да се вземат мерки постоянно да се мевете воюмандването на марни местоположението на радиостанцията, от коват 110 мишал Жуков. Загубиято работел Левитан.
лиона военте в човешки жертТой доживява победата и продължава да ранослужещи.
ви се равняват на
боти с гласа си. Превръща се в икона на руския
В
най8337 убити, 9155 безнарод.
кръвопследно изчезнали и
Каква е съдбата на този невероятен човек? Той
ролитния
22 958 ранени. Зарапристига в Москва в началото на 30-те. 17-годисблъсък на
ди нейното участие
шен се явява пред комисия за постъпване във
планетата
в разгрома на ГерВГИК - Държавният кинематографски институт
през 20 век
мания на Парижката
на СССР. Мечтае да стане актьор, но външността
за всички
мирна конференция
му не се възприема като привлекателна, а млавремена, откакто съществува 000 фабрики, 82 000 училища, на България не й се отнемат тедежът има и провинциален диалект. Не го причовечеството, е погубен живо- 43 000 библиотеки, 6000 болни- ритории, независимо че от 1 март
емат. Левитан обаче не се отчайва. Случайно или
тът на 60 милиона души, като ци и хиляди километри пътища 1941 г. до 4 септември 1944 г. е на
не, научава, че се провежда конкурс за радиовомного от тях са цивилни. Най- и жп линии.
страната на губещите.
дещи. Одобрен е за стажант към Радиокомитета.

Ю

Равносметката

ÊÀËÖÈÒÍÈ
ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÈß
ÏÎ ÒÀÂÀÍÀ
ÍÀ ÏÅÙÅÐÈ
КУХНЕНСКИ
ПРИБОР
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ÕÈÙÍÈ
ÌÎÐÑÊÈ
ÌÅÊÎÒÅËÈ

ÏÎËÈÒÓÐÀ

ÌËÀÄÅÆÊÈ
ÏÚÏÊÈ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÊÐÅÑËÈÂÀ
ÏÒÈÖÀ

ÇÅÌÍÀ
ÏÀÄÈÍÀ,
ÇÀÏÚËÍÅÍÀ
Ñ ÂÎÄÀ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
ÕÀÍ
1155-1227

ÌÎÄÅË ÍÀ
ÔÎËÊÑÂÀÃÅÍ
ÑÒÚÁËÀ ÎÒ
ÆÈÒÍÈ ÐÀÑÒÅÍÈß ÑËÅÄ
ÎÂÚÐØÀÂÀÍÅ

ÎÐÃÀÍ ÍÀ
ÇÐÅÍÈÅÒÎ

ÑÎÐÒ
ßÁÚËÊÈ

ÑÚÍÎÒÂÎÐÍÎ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ

ÓÐÓÃÂÀÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
“ÒÀÇÈ ÍÎÙ”

ÂÈÄ
ÎÑÂÅÒÈÒÅËÍÎ
ÒßËÎ

ÃËÚÁÈÍÈ,
ÂÚÒÐÅØÍÎÑÒ

ÏÚÐÂÈßÒ
ËÅÒÅÖ
(ÃÐ.ÌÈÒ.)

ÑÁÎÐÍÈÊ
ÑÀÒÈÐÈ ÎÒ ÈÂ.
ÀÐÆÅÍÒÈÍÑÊÈ
ÂÎÄÀ× ÍÀ
ÑÏÎÐÒÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ËÈÖÅ,ÎÁÐÀÇ

ÖÅÍÈÒÅË ÍÀ
ÈÇßÙÍÎÒÎ
ÌÈÍÅÐÀË ÎÒ
ÊËÀÑÀ ÍÀ
ÕÐÎÌÀÒÈÒÅ

ÍÀÉ-ÐÀÍÍÀÒÀ
ÅÏÎÕÀ ÎÒ
ÊÀÌÅÍÍÈß
ÂÅÊ
ÑÏÚÒÍÈÊ ÍÀ
ÑÀÒÓÐÍ

ÌÅÑÒÍÎÑÒ
ÊÐÀÉ
ÑÀÌÎÊÎÂ
ÒÐÈÅÒÀÆÍÀ
ÏÀÏÑÊÀ
ÊÎÐÎÍÀ

ÐÓÑÊÀ ÎÏÅÐÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ
1938-1917

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÄÚÙÅÐß
ÍÀ ÊÍßÇ
ÁÎÐÈÑ I

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ ÕÐ.
ÐÀÄÅÂÑÊÈ

ÄÅÐÅ

ÏÎËÎÆÈÒÅËÅÍ
ÅËÅÊÒÐÎÄ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ê.ÌÓÒÀÔÎÂ
“ÎÌÓÐÒÀÃ
ÕÀÍ”

ÆÅËÀÍÈÅ
ÇÀ ßÄÅÍÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÍÀ ÑÀÙ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÑËÀÄÊÈØÚÒ
ÎÒ ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÎÏÀÊÎÂÊÀÒÀ
ÎÐÃÀÍÈ×ÍÎ
ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅ,
ÄÎÁÈÂÀÍÎ
ÎÒ ÏÈÏÅÐ

ÎÒÐÎÂÍÈ
ÂÅÙÅÑÒÂÀ

ÎÒÂÎÐ Â
ÆÈËÈÙÅ ÇÀ
ÏÐÅÌÈÍÀÂÀÍÅ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ ÂÀÇÎÂ
ÑÅÒÈÂÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ
ÏÎÄÇÅÌÍÎ
ÖÀÐÑÒÂÎ
(ÃÐ.ÌÈÒ.)

ÌÅÑÒÀ,
ÏÐÅÇ ÊÎÈÒÎ
ÑÅ ÈÇËÈÇÀ

ÒÅÐÌÈÍ ÎÒ
ÁÐÈÄÆÀ

ÇÀÏËÀÙÀÍÅ
ÇÀ ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÏÎËÇÂÀÍÅ
ÍÀ ÍÅÙÎ
ÆÈÂÈÍÀ,
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÍÀØ
ØÎÓÌÅÍ

ÏÎÄÎÁÈÅ
ÍÀ ÍÅÙÎ

ÁÐÎÉÍÎ
×ÈÑËÎ
ÐÈÁÀ ÎÒ
ÑÅÌ.ÏÎÏ×ÅÒÀ

ÒÐÀÊÈÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÆÈÒÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ
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ÐÈÑÓÂÀÍÅ
ÍÀ ÈÊÎÍÈ

ÏÎÑÒÎßÍÅÍ
ÂÎÄÅÍ
ÏÎÒÎÊ

ÃÐÀÄÈÂÍÀ
×ÀÑÒÈÖÀ ÍÀ
ÂÅÙÅÑÒÂÒÀ
ÊÎÇß ÂÚÐÁÀ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÇÍÀÊ

ÏÈÂÎ ÍÀ
ÑÒÀÐÈÒÅ
ÁÚËÃÀÐÈ

ÁÅÇÖÂÅÒÅÍ
ÃÎÐËÈÂ ÃÀÇ
ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÈÇÏÈÂÀÍÅ
ÍÀ ×ÀØÀ ÍÀ
ÅÄÈÍ ÄÚÕ

ÅÔÈÐ

ØÐÈÔÒ
ÇÀ ÑËÅÏÈ
ÎÖÂÅÒÈÒÅË
ÇÀ ÊÎÏÈÐÍÈ
ÌÀØÈÍÈ
ØÊÀÔ ÇÀ
ÏÀÇÅÍÅ ÍÀ
ÏÀÐÈ ÈËÈ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ÑÎËÅÍÎ
ÅÇÅÐÎ ÁËÈÇÎ
ÄÎ ÌÎÐÅ

ÓÍÃÀÐÑÊÈÒÅ
ÀÂÈÎËÈÍÈÈ

ÇÎÂ,
ÏÎÇÈÂ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ë.Í.ÒÎËÑÒÎÉ
“ÑÈËÀÒÀ ÍÀ
ÌÐÀÊÀ”

ÄÐÓÃÎÒÎ
ÈÌÅ ÍÀ
ÑÂÅÒÀ ÃÎÐÀ

ÌÎÄÅË
ÍÀ ÄÅÓ
ÐÀÇËÀÒ
ÄÎÌÀÊÈÍÑÊÈ ÑÚÄ

ÑÀËÎÍ ÇÀ
ÊÈÍÎÏÐÎÆÅÊÖÈÈ

ÈÇÄÚÁÅÍÀ
ÌÅÊÀ ÊÎÆÀ
ÃÐÀÄÈÍÑÊÎ
ÖÂÅÒÅ

ÏÎÄÂÈÆÍÀ ×ÀÑÒ
ÎÒ ÊÐÈËÎ
ÍÀ ÑÀÌÎËÅÒ
ÍÀØÀÒÀ
ÅÊÎËÎÃÈ×ÍÎ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÀÄÀÏÒÈÐÀÍÈ
ÅÄÈÍÈÖÀ
ÈÍÄÈÂÈÄÈ

ÄÎÌÀØÍÀ
ÆÅÍÑÊÀ
ÄÐÅÕÀ

ÑÏÎÐÒÍÀ
ËÎÒÀÐÈß
ÄßË ÎÒ
ÌÅÕÀÍÈÊÀÒÀ

ÑÁÎÐÍÀ
ÃÐÓÏÀ
ÏÀÏÀÃÀËÈ
ÂÅÐÈÃÀ
ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ
ÂÅÐÈÃÀ
ÐÅÊÀ Â
ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÇÎÄÈÈÒÅ

ÊÐÀÒÚÊ
Î×ÅÐÊ

ÊÎÐÀÁ,
ÊÎÉÒÎ ÒÅÃËÈ
ØËÅÏÎÂÅ

ÏÚÐÂÀÒÀ
ÆÅÍÀ
(ÁÈÁË.)

ÑÏÀÐÒÀÍÑÊÈ
ÐÎÁ

ÍÀØ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
“ÁÚËÃÀÐÅ”
ÞÃÎÑËÀÂÑÊÈ
ÄÚÐÆÀÂÍÈÊ
1892-1980

ÈÇÒÎ×ÍÎ
ÁÎÉÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ
ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÄÈÕÀÒÅËÍÈÒÅ ÏÚÒÈÙÀ
ÒÅÑÒÅÍÈ
ËÈÑÒÎÂÅ ÇÀ
ÁÀÍÈÖÀ
ÄÎÌÀØÍÀ
ÆÅÍÑÊÀ
ØÀÏ×ÈÖÀ

ÕÀÐÒÈÈ ÇÀ
ÎÁËÅÏÂÀÍÅ
ÍÀ ÑÒÅÍÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
1792-1868
“ÑÅÂÈËÑÊÈßÒ
ÁÐÚÑÍÀÐ”

ÏÎÄÅÌÍÎ
ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÑÅËÎ Â
ÑÀÌÎÊÎÂÑÊÎ
ÑÒÀÐÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÍÀØÀ
ÏÎÏ ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ
ÔÀÇÀ,
ÑÒÀÄÈÉ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ä.ÀÍÃÅËÎÂ
“ÍÀ ÆÈÂÎÒ
È ÑÌÚÐÒ”
ÌÀÐÊÀ ÏÐÀÕ
ÇÀ ÏÐÀÍÅ

ÂÈÄ ÊÀÐÒÀ
ÇÀ ÈÃÐÀ

ÊÎÐÀËÎÂ
ÎÑÒÐÎÂ

ÃËÈÊÎÇÈÄ Â
ÃÐÚÌÎÒÐÚÍÀ

ÏÎÑÎÁÈÅ ÇÀ
ÍÈÂÅËÀÖÈß
ÂËÀÊÍÎÄÀÉÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÑÊÎ ÕÎÐÎ
ÍÅÌÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ
ÓÄÀÐÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

“ÊÀÌÚÊ”
Â ÓØÍÀÒÀ
ÊÓÕÈÍÀ

ÑÂÅÒËÈÍÅÍ
ÊÂÀÍÒ

ÌÈÅÙÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÏÈÑÅÖ

ÊÐÀÉ ÍÀ
ÌÎËÈÒÂÀ

ÂÈÄ
ÏËÀÑÒÌÀÑÀ,
ÑÓÏÅÐÎË

Ð Å × Í È Ê: ÀÄÀËÈÍ, ÀÍÈÑ, ÀÑÀÍÎÐ, ÅÄÎÍÈ, ÅÊÎÒÈÏ, ËÀÍÀ, ÎÍÎÍ, ÎÍÎÐÅ, ÎÏÀÍÎË, ÏÈÏÅÐÎÍÀË

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÅÑÒÐÀÄÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ

ÂÈÊÒÎÐÈß ÊÐÚÑÒÅÂÀ
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Китайска им работа!

Бодилчета

Хубаво е, когато действителността оправдава мечтите. Лошо е, когато е обратното.
Онези, които славят мира, вкусват твърде малко от него.
Който греши често, напредва повече от
онзи, който не прави нищо.
Борис АНАНИЕВ

Лято. Море. Българско Черноморие. Крайбрежна улица в малко
симпатично градче, от
тези, дето вече са съвсем на изчезване. Наоколо - вълни, чайки,
полуголи, загорели от
слънцето девойки. Красота!
Вървя си аз по крайбрежната улица, радвам
се на красотата и виждам, че пред една от старите кръчмички на градчето на тезгях отвън,
пред погледа на разхождащите се курортисти
един китаец майсторски, даже не майсторски, а виртуозно премята на тигана си нарязани зеленчуци. На около
метър от него друг китаец (той е с очила) похапва от вече приготвеното ястие и блажено се
усмихва – демек – вижте
колко вкусно готви моят
сънародник.
Ясно, стар рекламен

номер! – казвам си и си
тръгвам.
След около час минавам пак. И пак същото. Единият китаец премята манджата в тигана,
другият (с
очилат а )
яде.
След два
часа – също. На
другия ден – пак!
Брей! – викам
си. – Как издържа
тоя човек на толкова ядене, бе?!
Взимам си бира от съседното капанче, сядам на една
пейка наблизо
и започвам дискретно да ги наблюдавам. И какво виждам? От
време на време китайците си разменят местата!

Що така? Еми така!

Петя имала 20 пасти, изяла
18 от тях. Въпросът е:
Защо Петя ходи с клинове?
- Какво усещате, когато
дъвчете новата дъвка FIVE?
- Усещам, че за тези пари
можех да дъвча луканка.
Ако искате да съберете
цялото си семейство на едно място, изключете интернета и изчакайте една минута в стаята с рутера…
Механикът Сидоров Антон Степанич в пияно състояние объркал плюса и минуса на автоматичния доилен
агрегат, в резултат на което

всичкото мляко, издоено вчера, било напомпано обратно
в нещастните крави.
На родителската среща на
първокласници попитали бащата на Петърчо какво работи и с какво може да е полезен на училището. Бащата
отговорил, че работи прокурор. Оказало се, че училището си има всичко и не се нуждае от нищо!
Учени по време на експеримент изяснили, че маймуните намират по-бързо връзката между молива и аудиокасетата от хората, родени след

1995-а година…
Пуснали са в аптеките
нов препарат за отслабване.
В опаковката няма нищо - само инструкция за употреба от
две думи - НЕ ЯЖ!
Въпрос: Какво означава
думата "идиот"?
Отговор: Човек, пълен с
идеи.
Разликата между жените и мъжете е, че жените найчесто ги боли глава нощем, а
мъжете - сутрин.
Ако жена ви казва: "Само
не се вълнувай!", вече и да се
развълнуваш, ще е късно…

койт о
работи,
отива на
мяс-

т о то на онзи,
който яде, като
не забравя да си
тури очилата.
Те явно влизат в екипировката на ядящия. За да могат

разхождащите се да ги
различават. После пак
– от работното място
– на трапезата, от трапезата – на работното
място…
Е, това – казах си –
при нас, българите,
не може да стане! Да
си размени българинът мястото за ядене
срещу мястото за работа? Никогаш! Ще стои
той там, ще плюска до
пръсване, но няма да
се съгласи на подобна
размяна! Защото знае,
че и оня, другият, и той
е такъв.
Пусни го веднъж
до копанята, пък
чакай после да се
отдели от нея! Има
да чакаш! Разхлаби
ли си той колана, разгащи ли се – стой, та
гледай!
Ех, кога ли ще ги
стигнем китайците?!
Димитър
БЕЖАНСКИ

Дефектни
мостри

 ЖилЕщен кредит.
 Дипломна заСита.
 Изпитна Кесия.
 Продуктово поЛициониране.
 Пластична оБИрация.
 СекСионен майстор.
 ИзДънбрачни връзки.
 Народно съДрание.
 ПУшеходна алея.
 ИзДавнителна сметка.
 Служител на рОда.
 КУхезионна политика.
 ПрЕпускателен пункт.
 ТЕЛКовен речник.
Рачо ПОПОВ, Сливен

ПИСМО

Вицотека


На митницата:
- Отворете си куфара за
проверка!
- Но аз нямам куфар.
- Няма значение, редът е
еднакъв за всички!

В замяна да не разказва
вицове за своя приятел ББ
Шкумбата е получил дипломатически пост в Чикаго.

В съда:
- Обвиняеми, защо сте
нарекли пред всички свидетеля глупак?

Този,

Скоро май ще опъна копита,
моля, имайте това предвид
и се нуждая от вашта защита,
уважаема госпожо Брижит.
Нещо става с мен, но какво е
аз не зная, понеже съм прост.
Отговорете, мадам Бардо, на тоя
от сърцето ми бликнал въпрос:
тук, под нашата родна стряха
по един жесток маниер
на мен лично кожата ми одраха значи ли това, че съм дзвер?
Божидар ТОМОВ

- Господин съдия, даже
не ми беше и хрумнало, че
той крие това...

В зоопарка съобщение
по радиоуредбата:
- Избягал е 120-килограмов орангутан. Молим гостите да напуснат зоопарка.
Никой не излиза, всички
вадят телефони, включват
фотоапарати и чакат шоу.
- Орангутанът е сексуално незадоволен.
Веднага започват жените да напускат.
- ...и е бисексуален.

По завоите на мисълта
От досегашния си живот
научих, че нищо умно няма да
науча от себе си.
За да си гледам живота, не
трябва да има нещо друго за
гледане. Иначе се разсейвам.
Мъдростта не признава
възраст, а глупостта е вечно
млада.
Ако ни отнемат безсмъртието, ставаме кръгла нула.
В кръчмите едва ли ще намерите някой трезвомислещ.

Колкото по-известен ставаш, толкова повече досадници се въртят около теб.
Парите са мръсно средство
за постигане на чисти печалби.
Не е фатално да закъснеете на погребението си.
Може и да не си прав, но
важното е да не те пратят по
дяволите.
Предпочитам да се лутам в
стар познат лабиринт, отколкото да вляза в съвсем нов.

Когато ме пращат за зелен
хайвер, всички светофари светят зелено.
За неудобните въпроси
имам готови, „удобни” за питащите отговори.
Никой не се отказва да прави решителна крачка, когато е
пред прага на провала си.
Някои с щедра ръка раздават глупави съвети, а за умни се
стискат като скъперници.
Турхан РАСИЕВ, Варна
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