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По Христо Ботйов:
“Че ще стане вълк овцата...”
Щом º дават място в щата.
“Буйно сърдце на чуждина...”
Слави нашата родина.

Похлупил Петър ПЕТРОВ

ПОЛИТИЦИТЕ НЕ ИСКАТ 

ДА РАБОТИ ПО ПРАВИЛА

Проф. Илко ГЕТОВ, председател
на Българския фармацевтичен съюз:

АПТЕЧНИЯТ СЕКТОР 

Георги 
ЧАЛЪКОВ

БУМ НА ИЗТИЧАЩ УМ

ПОСТНИ
РЕЦЕПТИ

Бум на бебета на дупничани... Зачитаме
таз новина и аха радостно да запърха
разтерзано ни сърце. Но! Че ми бил бум,
бил. Ама на наши сънародници във
Великобритания.

Е, таквиз вести все повече ни чакат.
Защото неумолими данни идват и от
Евростат, и от ООН, и от нашия ста-
тистически институт: всички те кори-
гираха по-прежни прогнози и сега карти-
ната е още по-лоша - вместо над 6
милиона, през 2040 г. българите ще са
около 5,8 млн. Сред първата тройка дър-
жави сме по отрицателен естествен
прираст.

Познавачи на нрава щъркелов казват, че
тия едри птици големи родолюбци били и
родово верни. Всяка пролет тук се връ-
щат, раждат и отчуват поколението си.
Затуй и хората сме им вменили тая
радост бебетата наши да носят символ-
но. Напоследък обаче, егоисти ли са ста-
нали, криво ли нещо сме ги погледнали, са
позарязали бебеносната си мисия. 

Що ли се пък чудим. Та чедата наши не
литват ли все по-еднопосочно към запад-
ни обетовани страни. Някои хич не щат
ни да се връщат, дори и назад да се обръ-
щат. Камо ли да чакаме пък техните деца
бабин и дядов дом да огласят. Кой щъркел
би ги завърнал, като управленците наши
на демографската катастрофа гръб са
обърнали.

Показателен е наглед дребен пример с
числа, изтекли паралелно в информацион-
ния поток, в които се съдържа горчивата
истина за туй, що е по-голяма ценност
за властимеющите наши: за туризъм ще
се отделят 1 680 000, а за талантливи
ученици - 155 000 лв.

На думи мнозина за рода български са
загрижени. Делата са кът. Например
семейното подоходно облагане би насър-
чило активните и отговорни родители.
Ала нали по избори не на тях се разчита,
а на сигурните малцинствени гласове...

Часовникът тиктака. Времето и бъл-
гарското племе изтича. 

Пусти управленски егоизъм и популизъм
глава народна изяда. И нация затрива.

ОБЗОРНИК

- Наскоро здравният минис-
тър  Ананиев  оповести,  че  50
000 българи са без достъп до
фармацевтична помощ и 0,8%
са  денонощните  аптеки.
Откъде са тези данни?

- Тези данни са от плат-
формата на БФС. Като със-
ловна организация, иденти-
фицираме проблемите, пос-
тавяме ги на обсъждане
пред обществеността и
управляващите трябва да
вземат мерки. Данните  са
от 2015 г. и няма никаква
промяна. В последните дни
от управлението на минис-
търа д-р Петър Москов бяха
предложени промени в
Закона за лекарствените

продукти в хуманната меди-
цина (ЗЛПХМ). Там беше
заложено създаването на
национална аптечна карта,
въвеждането на т. нар.
аптечни филиали, възмож-
ността за демографски и
географски критерии за
разкриването на аптека чрез
партньорство с общините.
Промените не видяха бял
свят, защото правителство-
то си подаде оставката пре-
ждевременно. Имаше бърза
смяна на министри, но се
надявам, че наесен ще има
нов пакет от промени, който
ще търси решение на тези
негативни тен-
денции. 

НАСЛЕДСТВЕНИ
ПРАВА, КОГАТО
ЕДИНИЯТ СЪПРУГ

Е ПОЧИНАЛ
ПО ВРЕМЕ 

НА СЕМЕЙНИЯ
КОДЕКС ОТ 1968 Г.
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ПЕДОФИЛИ И ТОРМОЗ -
ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО 
ДЕБНАТ ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ
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Професор
Константин
ЖАЛОВ,
жури в “Бързи,
смели, сръчни”:

ГОЛЕМИТЕ РЕКОРДИ В СПОРТА 
СЕ ПРАВЯТ С НАУКА
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У важаеми читатели, верни 
приятели на вестник 

“Трета възраст”,
Благодарим ви, че повече от

пет петилетки ни засвидетел-
ствате вашето до верие, за да
бъдем независим зас тъпник и
защитник на хората в предпен-
сионна и пенсионна възраст в
България. С вас сме минали през
какви ли не изпитания на времето
- и хиперинфлация, и от но сително
стабилни икономически условия.

Днес отново сме изправени пред
поголовно вдигане на разни потре-
бителски це ни, които неминуемо
се отразяват върху производ-
ствените ни разходи. Из ненадани
бяхме и от драстичното пос -
къпване на вестникарската хар-
тия. При тиснати от тези
обстоятелства, се налага да уве-
личим продажната цена на един
брой на 60 стотинки от 1 юни т.г.

Вие сте свидетели, че досега
на шият ваш вестник “Трета въз -
раст” удържаше най-ниската цена
на вестникарския пазар. И отно-
во, както винаги, абонатите
спечелиха и ще получават изда-
нието на за платената абона-
ментна такса за периода, за
който са се абонирали.

ДО 15 ЮНИ

АБОÍАМЕÍТЪТ
ЕСИГУРÍОСТ
ИУДОБСТВО

Абонаментът е:
1 м. (юли)
2 м. (юли - август) 
3 м. (юли - септември) 
6 м. (юли - декември) 

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 758758

-  2.40 лева
-  5.40 лева
-  7.80 лева
- 15.00 лева

Ако все още не сте в голямото
абонаментно семейство на
“Трета възраст” или се абонира-
те за кратки срокове, посетете
вашата пощенска станция

ПОХЛУПАЦИ 
НА СЕДМИЦАТА

Петър ДОЙЧЕВ,
доайен 
на българския
туризъм:
СТАЛИН ЗАБРАНИ
ТУРИЗМА - 
ВОДЕЛ 
ДО ШПИОНАЖ
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Архивите са живи

Авторът
нА „ХАйкА зА вълци”
не е виждАл вълк
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Любопитен поглед в миналото
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ЗАЩО
ЗНАМЕТО,
ШИТО ЗА
БОТЙОВАТА 

ЧЕТА, 
ОСТАВА

НЕРАЗВЯТО
Íàñòð.20Земята на Бoтев и Левски...

НЕВЕРОЯТНАТА
ИСТОРИЯ

НА ПЕСЕНТА
“МИЛЛИОН 
АЛЫХ РОЗ”

НЕВЕРОЯТНАТА
ИСТОРИЯ
НА ПЕСЕНТА
“МИЛЛИОН 
АЛЫХ РОЗ”


