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Íàроäúт ни ïоìни!

Не приемам роли на 
всяка 
цена

Векът на Хайтов

абонираЙте Се!
до 15 

септември 
във всички 
пощенски 
станции

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

КАТАЛОЖЕН №552

на стр. 3

Как да се осиãóряваме

актьорът кирил еФремов:

Не беше от 
кротките. Не бяга-
ше от битките. Чес-
то те бяха на ня-
колко фронта. За-
щитаваше пози-
циите си страст-
но, пламенно, го-
реше в тях, защо-
то знаеше, че за-
щитава интере-
сите на България. 
Недолюбваха го 
езиковедите, за-
щото навлизаше 
в тяхната терито-
рия като радетел 
за чистотата и бо-
гатството на бъл-
гарския език. 

на стр. 22

Àìàíäà   Äæîóíñ - 
èçîáðåòàòåëêàòà  íà  êîíñåðâèòå

Лихви банките не дават, а 
пенсионните фондове не пе-
челят. Недоверието към пен-
сионните системи расте, а то-
ва ги подкопава допълнител-
но. Има ли изход от пенсион-

ната катастрофа, ко-
ято се  очертава? 

Зад една техниче-
ска наглед тема като 
пенсиите надничат 
въпросите за отно-
шението между по-
коленията и за дове-
рието в стабилност-
та на света, в който 
живеем. 

100 години от 
рождението на класика

За бЪдеЩите ПенСионери

Размисли на главния редактор

Конкурентките

- г-н ефремов, впечат-
ляващо се превъплъща-
вате във всевъзможни 
типажи, но  лесно ли из-
лизате от „чуждата ко-
жа”?

- Да! Правя  го със спорт, 
а при възможност заедно 
със семейството ми оти-
вам на почивка за някол-
ко дни или се срещам с 
приятели. 

Поетеса, изобретател и бизнес-
дама, Аманда Теодосия Джоунс на-
учава от първа ръка колко е трудно 
да си жена предприемач в Амери-
ка през 19 век. През своята карие-
ра тя прави открития в сферата на 

безопасността на храните, както и 
в други области, като има и над 10 
патента.

Джоунс е родена през 1835 г. в 
Ню Йорк и има 12 братя и сестри. 

Пренебрегва се важен принцип на здравеопаз-
ването, валиден за всички развити и цивилизова-
ни страни - че държавата е длъжна да се грижи 
за общественото здраве, включващо осигуряване 
на ваксини, хемодиализа, борба с туберкулозата, 
СПИН и други заразни заболявания, предотвра-
тяване на епидемии, тежки и рядко срещани за-
болявания, психически заболявания и др., изре-
ди проф. Вучева.

на стр. 4

Ñâåòà
âåëèêîìú÷åíèöà
Ñîôèÿ è íåéíèòå 

äúùåðè Âÿðà, 
Íàäåæäà, Ëþáîâ

на стр. 20 на стр. 11

на стр. 2

17 септември

безспорен исторически факт е, че Червената 
работническо-селска армия на Съветския съюз 
освободи източна европа от фашизма. Преслед-
ва хитлеристките нашественици до бърлогата 
им в берлин и на 9 май 1945 г. заби знамето на 
победата над развалините на райхстага. в под-
готовката на тържественото отбелязване на 
75-годишнината от най-значимото за ХХ век съ-
битие догодина, поставило точка на кървавата 
вакханалия, отнела над 52 млн. живота, се гот-
ви не само русия, но и цялото прогресивно чове-
чество. По този повод в културния дом на вели-
ката славянска страна в столицата е подредена 
изложба с фотоси, показващи как в различните 
страни са посрещали освободителите. уникал-
ното е, че нашето външно министерство огла-
си странна декларация до посолството на руска-
та федерация, звучаща като протест и преду-
преждение!!! откъде накъде дипломатическото 
ведомство си въобразява, че може да забрани на 
която и да е културна институция на своя те-
ритория да организира каквото и да е ненару-
шаващо законите мероприятие или събитие? 
да се омаловажава освободителната мисия на 
СССр е безумие! явно хора с дефицит на мислов-
на дейност са авторите на въпросния пасквил. 
отказваме да се срамуваме за делата на нека-
дърни и зловредни чиновници.

Очаквано Фандъкова и Маноло-
ва се включват в надпреварата за 
кмет на столицата. Първата желае 
да продължи четвърти мандат да 
управлява, втората явно след „не-
значителното” автотранспортно 
произшествие много се ядоса. В 
момента, в който тя бе избрана за 
омбудсман със 132 гласа срещу 82 

за Костадин Пенчев, Мая започна да 
набира рейтинг. Надмина Б. Бори-
сов и плътно се приближи до прези-
дента Радев. Работата й се възпри-
ема положително от обществото. 
Превърна длъжността на национа-
лен защитник във фактор, което не 
се хареса на управниците. 

ОБРЪЩЕНИЕ
на президента 
Румен Радев 
към народа 
и Народното
събрание

на стр. 30

на стр. 6

„П“

на стр. 29

декларация от координационния съвет 
„българия - русия“ до министерството

на външните работи
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2 Законът Пенсиите

отГоваря адвокат крЪСтан владимиров – СоФиЙСка адвокатСка колеГия

Наследяване на имот

Как да се осиãóряваме
От стр. 1
Пенсионната систе-

ма е пред тежка кри-
за не само у нас. Све-
товният икономиче-
ски форум преди две 
години излезе с из-
следване, според ко-
ето пенсионната „ад-
ска машина“ цъка не-
умолимо: през 2050 
дефицитът на шест от 
най-големите иконо-
мики (САЩ, Китай, Ин-
дия, Холандия, Кана-
да, Япония) щял да бъ-
де 400 трилиона до-
лара, т.е. четири пъ-
ти повече от цялата 
днешна световна ико-
номика.

Катастрофата, коя-
то се очертава, мо-
же би отстъпва само 
на онова, което ни 
готвят климатичните 
промени. А причини-
те в случая са още по-
ясни. От една стра-
на, имаме явлението 
демографски преход, 
където раждаемостта 
намалява успоредно с 
вдигането на стандар-
та. От друга, удължава 
се човешкият живот 
благодарение на фан-
тастичния напредък в 
медицината. Направе-
те проста сметка: ако 
през въпросната 2050 
год. човек в разви-
тия свят живее сред-
но 105 години (нещо 
много вероятно спо-
ред специалистите) и 
ако е започнал рабо-
та на 25, на 65 той/тя 
ще е работил толкова 
време, колкото и ще 

искат мигранти, но там 
поне разчитат на робо-
ти, каквито тук май ско-
ро няма да се появят.

Демографската 
ситуация в България 

се влошава
П о -

с т е -
п е н -
н о т о 
вдига-
не на 
п е н -
с и о н -
н а т а 
в ъ з -
р а с т 
б е ш е 
п р е -
г л ъ т -
нато, макар и след ре-
дица битки. Хората у 
нас се пенсионират не 
за да лежат по гръб, а 
за да могат да поработ-
ват вече в ситуация на 
определена сигурност. 
Може би фантазирам, 
но ми се струва, че ед-
на стъпаловидна фор-
ма за получаване на 
осигурителни добав-
ки би имала чудесен 
ефект и би мотивирала 
хората да внасят мно-
го повече пари в сис-
темата (по този начин 
биха могли да се тран-
сформират добавките 
за стаж например, то-
ва би било алтернати-
ва на безусловния ба-
зов доход...).

Но темата на деня са 

частните форми на за-
страховане от така на-
речения втори стълб, 
които трябваше да 
подпрат уж обречено-
то държавно осигуря-
ване. Всички разбраха 

разликата между соли-
дарната система, при 
която държавата взи-
ма вноски и после да-
ва пенсии, като пре-
разпределя към най-
необлагодетелствани-
те. Както и либерал-
ния модел тип „щурец 
и мравка“, въведен с 
това „допълнително“ 
осигуряване: при него 
всеки получава това, 
което сам си е спестил, 
т.е. богатите и пред-
видливите - повече, бе-
дните и безгрижните – 
по-малко, може и ни-
що. Причина за тази 
двойственост е проти-
воречивият характер, 
присъщ на идеите ни 
за справедливост. Ако 
за пенсиите отговаря 

има право да получа-
ва пенсия.

Добавете към това 
нарастващия брой на 
сами деца, върху кои-
то ще легне изработ-
ването на пенсии за 
двама родители, пък 
и за четирима праро-
дители (тенденцията 
е най-видима в Китай 
заради рестриктивна-
та демографска поли-
тика за едното дете 
1979-2015). Добавете 
нарастващия брой хо-
ра, които не се осигу-
ряват поради нефлу-
идния трудов пазар 
и сенчестите зони в 
световната икономика. 
Последното касае най-
много хора в Индия, но 
знаем, че този проблем 
го има и в България, 
където е вероятно да 
се върнат в пенсион-
на възраст много не-
осигурени, работили в 
чужбина.

Отказ по 
идеологически 

причини
У нас проблемът от-

давна се дискутира; 
все по-ясно става, че 
по идеологически при-
чини се отказваме от 
единственото реше-
ние, а именно стиму-
лирането на имигра-
ция на подходящи на-
селения, готови да ра-
ботят и да раждат де-
ца. В Япония също не 

само държавата, ня-
ма да има стимул да 
внасяме повече. Ако 
е само частното оба-
че, пак лошо, защото 
ако утре почнат да из-
мират около нас хора 
без една стотинка, ня-
ма да издържим и пак 
ще променим модела.

Пенсионното осигу-
ряване (въведено пър-
во от Бисмарк през 
1889 год.) не осво-
бождава старите. То 
отървава младите от 
моралния дълг да се 
грижат за родители-
те си - могат значи да 
си вдигнат чукалата и 
да си търсят щастие-
то в модернизиращия 
се мобилен свят. Цел-
та е всяко поколение 
да получи някаква си-
гурност и да се отърве 
от зависимост. Резките 
промени обаче поста-
вят тази сигурност под 
все по-голям натиск. 
Държавата, гарант на 
солидарния модел, се 
оказа нещо доста ефи-
мерно, особено по пе-
риферията на разви-
тия свят - който е взи-
мал пенсии през 90-те, 
ще разбере какво ис-
кам да кажа. Тогава, в 
еуфорията на глобали-
зацията, либералният 
модел изглеждаше да-
леч по-сигурен. Та не 

бяха ли американски-
те пенсионни фондо-
ве най-сигурният ин-
веститор?

Неочаквано обаче 
се оказа, че подобни 
фондове не печелят 
особено много. Дали 
проблемът е във фи-
нансовата криза, до-
вела до почти нуле-
ви лихви и невъзмож-
ност да се печели без 
риск (тези фондове 
имат забрана за ри-
скови инвестиции, на-
ли следва да гаран-
тират екзистенциал-
на сигурност на об-
ществото!). Дали има 
злонамереност, нека-
дърност, високи такси 
– аз не знам. След ме-
дийни скандали мно-
го осигурени се вър-
наха към държавата, 
за което се изля мно-
го мастило и се взе-
ха законодателни ре-
шения. Днес пък нау-
чаваме, че задължи-
телното допълнител-
но (частно) осигуря-
ване ще гарантира на 
гражданите поне да 
не загубят парите, ко-
ито са вложили. Кое-
то прави малко стра-
нен самия либерален 
клон на пенсионното 
осигуряване – първо 
задължително (за ро-
дените след 1959), се-
га пък с гаранция, че 
няма да загубиш па-
рите си.
Проф. ивайло Дичев

Любов! Цели 60 години. Това е изкуството да 
обичаш, да правиш компромиси, да държиш 
на другия до теб. Точно такава е историята на 
 Джордж и Джинджър Браун, които отпразнуваха 
своята годишнина от сватбата с невероятна фото-
сесия. Специалната фотосесия е подарък от внуч-
ката на Джордж и Джинджър, която се казва Аби-
гел и е фотограф. Вероятно ще си кажете, че сним-
ките са прекрасни, защото внучка им е професи-
оналист в сферата, но истината е, че тези двамата 
носят магията в себе си. Джинджър и Джордж се 
запознават в ресторант на 2 юли 1958 г. Точно ед-
на година и четири дни по-късно камбанен звън 
огласява началото на едно ново семейство. Рав-
носметката 60 години по-късно: 4 деца, 18 внуци 
и 19 правнуци. Абигел решава да изненада баба 
си и дядо си със специален подарък, който да ос-
тане в спомените на голямото семейство. 

"Трябваше да направим нещо голямо и запом-
нящо се, за да отбележим годишнината им, защото 
те са вероятно най-добрите баба и дядо.”

60 г. брак! е наследил от съпруга-
та си – вашата дъщеря. 
Тук възниква един чисто 
практичен въпрос. Кол-
ко годишни са децата. 
Ако те са малолетни до 
14 години или непъл-
нолетни до 18 години, 
то тогава той упражня-
ва родителските права 
и на практика, ако отно-
шенията ви с него са на-
прегнати,  може да ис-
ка да ползва и дяловете 
на децата, които, събра-
ни общо с неговия дял, 
както посочих по-горе, 
ще представляват по ¼ 
идеална част от вилата 
и апартамента. 

Извън казуса само 
ще добавя, че вашите ¾ 
идеални части ще бъ-
дат наследени след ва-
шата смърт само от де-
цата. В тях дял няма да 
има зет ви. Дотогава вие 
разполагате с тези свои 
¾ идеални части и мо-
жете да се разпорежда-
те с тях както намери-
те за добре. Моята пре-
поръка е да направите 
всичко необходимо да 
осигурите внучетата си. 
Има много правни спо-
соби, с които можете да 
постигнете това. 

Препоръчвам ви, как-
вото и да предприемете, 
да потърсите помощ от 
адвокат.

 борислав Попов от 
гр. ловеч ни пита: Аз 
и съпругата ми бяхме 
собственици на апар-
тамент и вила. Съпру-
гата ми почина и нейна-
та част наследихме аз 
и дъщеря ни (единстве-
на). Но и дъщеря ни по-
чина и остави две де-
ца  и съпруг. Интересу-
ва ме съпругът й има ли 
право на наследствения 
имот  на починалата си 
съпруга. 

Като изразяваме на-
шите съболезнования 
за нещастията, които 
са  ви сполетели, ще се 
постараем да ви отго-
ворим изчерпателно, 
въпреки че казусът е 
даден схематично и не 
съвсем ясно.

Предполагаме, че 
имотът на г-н Попов и 
неговата починала съ-
пруга е придобит по 
време на брака им. Схе-
мата на наследяване ще 
е следната: в деня на 
смъртта на съпругата 
наследството е открито 
и наследници  са  му би-
ли г-н Попов – съпруг, и 
нейната дъщеря. Те са 
станали съсобственици 
на двата имота. Съглас-
но чл. 9, ал. 1 от Зако-

на за наследството „Съ-
пругът наследява част, 
равна на частта на вся-
ко дете”.  В този смисъл 
½ идеална част от вила-
та и апартамента, кои-
то са били придобити от 
съпрузите по време на 
брака им, е принадле-
жала на починалата съ-
пруга. Зато-
ва тази 
½ 

и д е -
а л н а 
част (полови-
ната от двата имота) 
следва да се раздели 
на две. Това прави по ½ 
идеална част от полови-
ната на двата имота. То-
ест господин  Попов е 
имал своите 2/4 идеал-
ни части плюс ¼ идеал-
на част от съпругата си, 
или е притежавал към 
оня момент по ¾ идеал-
ни части от двата имо-

та. Дъщерята е получи-
ла от майка си ¼ идеал-
на част.

Когато е починала дъ-
щерята, то нейните имо-
ти са наследени от пре-
живелия съпруг и двете 
й деца. От това следва 
съгласно горепосоче-
ния чл. 9, ал. 1 от Закона 

за наследство-
то, че та-

зи ¼ 
о т 

два-
та имо-

та - апар-
таментът и ви-

лата, които тя е насле-
дила от баща си, следва 
да се разделят на три - 
между съпруга й и две-
те деца. В този случай 
бащата и децата ще по-
лучат дялове, равни на  
по 1/12 идеална част от 
двата имота. С една ду-
ма, зет ви има по 1/12 
идеална част от имоти-
те. Това е частта, която 
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Ипотечни кредити
Хората трябва да 

внимават, когато те-
глят кредити и добре 
да обмислят бъдещи-
те си възможности. Са-
мо за една година бро-
ят на ипотечните кре-
дити е нараснал с бли-
зо 20 на сто, което е да-
леч от здравословните 
показатели.
Най-скъпо месо в ЕС

В Европейския съюз 
месото се продава най-
скъпо в Австрия. На 
второ място е Люксем-
бург, Франция  и Бел-
гия. Най-ниски са цени-
те на месото в Полша 
и Румъния, следвани от 
България и Литва.

Златодобив

Точно преди 19 го-
дини "Дънди прешъс 
металс" получава раз-
решение за търсене на 
ценни метали в окол-
ностите на Крумовград. 
Преди броени дни в ра-
йона на Ада тепе отво-
ри врати първата но-
восъздадена мина след 
социализма.

Ниски лихви
Лихвите ще се запа-

зят ниски за неопреде-
лено дълго време.  У нас 
хората трябва да спес-
тяват повече, за да си 
осигурят пари за ста-
рините, защото няма да 
има кой да пълни пен-
сионната и здравната 
система след време с 
достатъчно средства. 

България не познава 
по-лошо управление от 
това, емблематично с по-
средствеността, арогант-
ността, корупцията си и 
маниера за непогреши-
мост. Много дълго, след 
като това политическо 
недоразумение напус-
не сцената на клетата 
ни държава, ще лекува-
ме раните си и те ще бъ-
дат най-вече по отноше-
ние на парламентариз-
ма, демокрацията и не-
зависимостта на съдеб-
ната власт.

георги Дренчев, 
бизнесмен

Застаряваща работна ръка

Болници пред фалит От стр. 1
Във всички разви-

ти страни пари за об-
щественото здраве се 
осигуряват, ако тряб-
ва, и чрез увеличава-
не на бюджетния де-
фицит и държавния 
дълг, твърди финанси-
стът. Проф. Вучева из-
тъква, че представяне-
то на новите модели се 
прави без ясен анализ 
кои са недостатъците, 
които съществуват и 
за чието отстраняване 
се създава новият мо-
дел. От поддръжниците 
на този модел сме чули 
единствено, че те счи-
тат за основен проблем 
отсъствието на конку-
ренция и монополно-
то, според тях, поло-
жение на НЗОК. Недос-
татъците на здравния 

модел, които притесня-
ват всички, цитирани от 
проф. Вучева, са:

Първо, по общо 
убеждение обществото 
отделя все повече сред-

ства за здраве-
опазване, а то 
не става по-до-
бро. Има по-
стоянни съм-
нения, изказ-
вани дори от 
настоящия ми-
нистър на фи-
нансите, че от 
общия ресурс 
се краде, и то 
много. Има го 
и противопо-
ложното твър-
дение - парите 
са недостатъч-
ни и вноската 
от 8% трябва да 

се увеличи. Това вижда-
не има значително по-
малко привърженици.

второ, все повече 
болнични заведения, 
които са общински или 
областни и не са в го-
лемите градове с рабо-
теща икономика, са из-
правени пред сериозен 
недостиг на средства и 
трагично ниско запла-
щане на персонала, 
който непрекъснато на-
малява. В същото време 
не спират интересът и 
натискът за откриване 
на нови частни болни-
ци, които се рекламират 
открито като луксозни 
и скъпо платени места 
за правене на пари, въ-
преки че държат да са 
свързани с касата.

Трето, постоянни 
оплаквания и недовол-
ство от състоянието 
на системата, която не 
осигурява лечението 
на хора с тежки и ред-
ки заболявания, особе-
но за деца с такива за-
болявания и особено 
след като и Фондът за 
лечение на деца в чуж-
бина беше прехвърлен 
към НЗОК.

четвърто, нара-
стващ натиск спрямо 
хората, които са по-

търсили лечение и за 
да го получат, трябва 
да плащат допълнител-
но независимо от суми-
те, които превежда ка-
сата по т. нар. клинич-
ни пътеки.

Пето, значителен 
брой от хората от мал-
ките градове и села ре-
ално са лишени от дос-
тъп до медицинско об-
служване.

Според проф. Вуче-
ва при създаването на 
конкуренция заедно с 
НЗОК е редно да се по-
мисли кои недостатъци 
ще изчезнат.

Според нея са спор-
ни принципите на кон-
куренцията на здравни-
те каси, защото прихо-
дите са определени от 
общата за всички оси-
гурителна вноска. В съ-
щото време разходите 
на въпросните каси за-
висят от субекти, които 
са в друга орбита и под 
друго въздействие, пи-
ше финансовият анали-
затор. При този модел 
може да се очаква на-
маляване качеството 
на оказаните услуги 
от медицинските за-
ведения, както и фа-
лиране на общински 
и дори и на областни 
болници.

Тя е категорична, 
че има нереалистични 
 очаквания за положи-
телно влияние от т. нар. 
"разбиване на монопо-
ла на здравната каса" и 
прогнозира, че ще има 
разрушителен ефект.

Разходите за общест-
веното здраве във всич-
ки развити страни се 
финансират от държав-
ния бюджет, а не чрез 
осигурителни каси, за-
страхователни фондо-
ве или други възмож-
ни финансови инстру-
менти.

Националното сдру-
жение на общините 
(НСОРБ) поиска 2% от 
10-процентния данък 
върху доходите да оти-
ва директно в местните 
бюджети. Изпълнител-
ният директор на сдру-
жението Силвия Геор-
гиева заяви, че българ-
ските местни власти са 
единствените в ЕС, кои-
то разчитат само на иму-
ществени местни данъ-
ци, докато в другите 
държави местните вла-
сти пълнят хазните си и 
от имуществени, и от по-
доходни данъци.

„Нашето предложе-
ние не е да има общин-
ска надбавка върху по-
доходния данък, а да 
имаме собствен подо-
ходен местен данък за 
сметка на намаляване 
на националния. За нас 

Общините настояват за 2% от подоходния данък
години общините 
имат много добра 
събираемост на 
съществуващите 
данъци и такси. 

През 2015 г., 
когато отново се 
повдигна темата 
за даване на въз-
можност общини-
те да налагат до-
пълнителен по-
доходен данък, 
местните власти 
отново заявиха, 
че искат тези при-
ходи, но те да са 

Държавата да поема част от оси-
гуровките или данъците на възраст-
ните работници, когато те предават 
опита си на млади служители.

Това предлага бившият социален 
министър Иван Нейков. Анализите 
сочат, че в бъдеще бизнесът ще е 
по-зависим от липсата на квалифи-
цирани млади, като техният дял ще 
намалява, а продължителността на 
живота ще расте. 

Международните практики за 
справяне с феномена "застаряваща 
работна ръка" проучват от Балкан-
ския институт по труда и социална-

та политика. В част от страни-
те членки на Евросъюза вече е 
въведено гъвкаво или намалено 
работно време за по-възрастни-
те служители с цел те да се съх-
ранят и да работят по-дълго. У 
нас ситуацията също е проме-
нена, отчита ръководителят на 
института Иван Нейков: 

"Работодателите започват да 
разбират потребността на въз-
растния работник. В момента 
най-големи трудности в нами-
ране на работа нямат възраст-
ните, както беше преди години, 
а младите."

Затова той предлага в полови-
ната от работния си ден хората, 

на които предстои да се пенсиони-
рат, да изпълняват основни задъл-
жения, а в другата половина от деня 
да предават опит на младите, като 
държавата насърчи това финансово: 

"Покриване, да речем, размера на 
осигуровките или данък общ доход 
за този период от работния ден, в 
който възрастният работник ще обу-
чава младия, а това е изключител-
но ценно за държавата, защото тя 
всъщност ще съхрани опита на ста-
рия, а ще получи един млад, обучен 
работник."

пряката фискал-
на връзка с биз-
неса се изразява 
в 2% от подоход-
ния данък“, казва 
Георгиева.

Нейният ко-
ментар идва след 
изказването на 
в и ц е п р е м и е р а 
Томислав Дончев, 
че след местните 
избори през ок-
томври ще е под-
ходящ момент да 
се започне отно-
во дискусията за 
възможността общини-
те да налагат допълни-
телна надбавка върху 
подоходния данък.

Георгиева заяви, че 
мнението на сдружени-
ето съвпада донякъде с 
изказването на Дончев, 
основно в частта, че об-
щините имат нужда от 

начин да подобрят при-
ходната си част. Тя доба-
ви, че в момента местни-
те власти събират 7 да-
нъка, но 4 от тях - на-
следственият, патент-
ният, туристическият и 
данъкът върху таксита-
та – не носят почти ни-
какви приходи. „От тях 

ние формираме 4% от 
собствените си данъчни 
приходи. Нашите мест-
ни приходи се форми-
рат от данъка върху ко-
лите, данъка върху имо-
тите и имуществени-
те данъци“, коментира 
Георгиева. По нейните 
думи в последните 3-4 

за сметка на национал-
ния доход. Тогава фи-
нансовият министър 
Владислав Горанов за-
яви категорично, че 
централното правител-
ство не е склонно да се 
откаже от своите при-
ходи за сметка на об-
щинските.
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От стр. 1 
Съзрели в нея реална 

заплаха, започнаха да й 
слагат пръти в колела-
та. От над 5 хил. пред-
ложения поне полови-
ната бяха блокирани. 
Семейството й изпитва 
последствия от герба-
джийската

ОТМЪСТИТЕЛНОСТ
след „костинбродска-
та афера”, сигнал за ко-
ято през 2013 г. тя вне-
се в прокуратурата. Са-
мо Манолова „не си би-
ла получила заслужено-
то! Партията на Бойко, 
загубила важни процен-
ти на парламентарните 
избори, е имала нагласа 
да я смачка като Нико-
лай Бареков, „България 
без цензура” и банката 
на Цветан Василев, фи-
нансирала телевизията, 
създала множество про-
блеми на властолюбци-
те. „Аз я спасих и едва 
ли има някой друг, който 
толкова да й е помагал!” 
– хвали се бившият охра-
нител. И добавя, че БСП 
са я изгонили, а негови-
те хора – напротив, дали 
са й подкрепа за висо-
кия пост. Разбира се, че 
това не е истина. Няма-
ше как да се разправят 
с Мая не само понеже е 
брилянтен юрист и по 
всяка вероятност при-
тежава безспорни дока-
зателства за далаверата 
„Мултипринт”, но и зад 
нея стои най-голямата 
опозиция, от която Бо-
рисов неистово се стра-
хува. Никой никога не е 
гонил Манолова от сто-
летницата, в която чле-
нува вече точно 30 го-
дини! Прие се решение 
да се бори за престиж-
ната длъжност и тя го 
стори. А „стратегът” от 
Банкя приема желаното 
за действително. Издава 
заповед да се гласува за 
„пчеличката Мая”, защо-
то неуморно изважда на 
светло различни безоб-
разия. Дейността на ом-
будсмана бе обезличена 
от предходно заемащи-
те я. „Освен да вдига шу-
мотевица, Майчето няма 
да има реални лостове за 
претворяване на идеи-
те си в дела” – майтапе-
ха се видни гербаджии. 
Манолова обаче показа 
характер и създаде дос-
та главоболия на оялите 
се чиновници. Желание-
то да й се запуши устата 
се превърна в

ТАРАЛЕЖ В ГАЩИТЕ
Инициативният ко-

митет, издигащ нейната 
кандидатура, е изключи-
телно пъстър. 

Той е доказателство 
за пълната независи-
мост на Манолова от ко-
гото и да било. Коварни-
ят Борисов се опита да 
постави капан: „БСП да 
не се крие зад гърба й, 
да си излъчи свой канди-
дат!” – призова той. Кор-
нелия му отговори да не 
се бърка.  На 11 септем-
ври делегатите на чер-
вените от София ще ре-

шат кого да подкрепят. 
А четири дни по-късно 
Националният съвет на 
„Позитано” ще потвърди 
тяхната позиция. Пред-
полагаме, че изненади 
няма да има. Авторите-
тът на Мая е изключи-
телно висок. Социали-
стите от цялата страна 
я обичат. 

Известният с близост-
та си и симпатиите към 
ГЕРБ политолог Хариза-
нов твърди, че при дебат 
между Фандъкова и Ма-
нолова втората ще е без-
помощна като Йончева 
пред Габриел, а той ще 
се радва. Припомняме 
на винаги намръщените 
коментатори, че резул-
татът от телевизионния 
сблъсък преди евроиз-
борите бе в полза на раз-
следващата журналист-
ка - колкото и да му е 
неприятно. Данчето ед-
ва ли е била достатъчно 

компетентна, когато Бо-
рисов я посочи да зае-
ме овакантения прежде-
временно от него кмет-
ски пост. За десет години 
с общински бюджет над 
1 млрд. лв., финансова-
та подкрепа по различни 
програми от Брюксел и 
Републиканския бюджет 
можеше да се постигнат 
чудеса, твърдят експер-
ти и обикновени гражда-
ни. Столицата не е добро 
място за живеене. Необ-
ходимо ли е да изрежда-
ме за пореден път без-
умно скъпите, но нека-
чествени ремонти, пре-
застрояването, хаоса в 
паркирането и трафика. 
Просто 70 на сто от жи-
телите желаят промяна. 
Данъците и таксите са 
непосилни за пенсионе-
рите. А мръсотията, пре-
пълнените с боклук кон-
тейнери – срам за всяка 
европейска столица. 

ПРОМЯНАТА
е желана и заради вред-
ния въздух, който диша-
ме. Корупцията в раз-
личните общински нива 
е факт. За елементарна 
справка се обикалят ня-
колко гишета, а за разре-
шение се чака с месеци. 

Що се отнася до под-
готовката на двете кон-
курентки, сравнението 
на биографиите им не 
е в полза на зам.-пред-
седателката на Партия 
ГЕРБ Фандъкова.

Йорданка е родена 
на 12.4.1962 г. в курорта 
Боровец, където семей-

ството й живее в квар-
тира под наем, а баща й 
работи като хлебар. За 
пръв път е доведена в 
София в зоологическа-
та градина като пър-
вокласничка. Впослед-
ствие я записват в 35-а 
Руска гимназия „Добри 
Войников”. Там се запоз-
нава с бъдещия си съ-
пруг. Двамата кандидат-
стват – тя в СУ „Св. Кли-
мент Охридски” руска 
филология, той – меди-
цина. Завършват и мла-
дият педиатър е разпре-
делен в Самоков, а Дан-
чето, наскоро родила 
дъщеря, остава в столи-
цата. Три години е при 
родителите на мъжа си, 
а съпругът й – при ней-
ните в рилското градче. 
Кариерата й е на типи-
чен филолог – препо-
дава руски език и лите-
ратура. Издигат я за ди-
ректор на 73 СОУ „Вла-

дислав Граматик”. Звез-
дата й изгрява с появата 
на ГЕРБ. Бойко няма хо-
ра и се оглежда за сим-
патични и послушни да-
ми. От опит знае, че же-
ните са по-верни на бла-
годетелите си. На всичко 
отгоре е и спортистка, 
голям плюс според не-
го към качествата й. На 
парламентарните избо-
ри на 5 юли 2009 г. Фан-
дъкова е избрана за на-
роден представител. 
Красива, добре възпи-
тана, умерена - изпъква 
сред кресливите кари-
еристи на новата поли-
тическа формация. След 
точно 22 дни е включена 
в изпълнителната власт 
като министър на обра-
зованието, младежта и 
спорта. 

През септември 2009 
г. ГЕРБ обявява кандида-
турата на Фандъкова за 
освободения от лидера 
кметски пост. Печели из-
борите с 67% при край-
но ниска избирателна 
активност – само 24 на 
сто от гласоподаватели-
те отиват до урните. От-
тогава до днес три ман-
дата Данчето слуша съ-
ветите на своя патрон 
Борисов и преодолява 
протести, недоволства, 
конфликти с удивителна 
лекота. Тя е с чар и из-

лъчва доброта. Техниче-
ски, юридически и ико-
номически обаче е не-
подготвена и разчита на 
помощници, които често 
я подвеждат. Преди ме-
сеци освободи зам.-кме-
та на транспорта, отго-
ворен за калпавия, скъп 
и продължил неимовер-
но дълго ремонт на зна-
ковата улица „Граф Иг-
натиев”. Кметицата за 
пореден път излезе су-
ха от водата със значи-
телно понижен рейтинг. 

Семейството й е спло-
тено, гордее се с дълго-
годишния брак с първа-
та си любов.

Мая Манолова е ро-
дена на 4 май 1965 г. в 
Кюстендил. Средното си 
образование завършва 
в родния град в езико-
ва паралелка с изучава-
не на английски и руски 
език, а висше образова-
ние – в Москва, специ-
алност икономика. Впо-
следствие е отличничка 
в Юридическия факул-
тет на УНСС. Специали-
зира и мениджмънт. Ня-
ма как икономист, юрист 
и мениджър с огромен 
организационен опит на 
ръководител да е по-не-
подготвен за градона-
чалник, отколкото фи-
лолог. До 1 октомври 
2015 г. Мая е адвокат. 
Три години е секретар 
на адвокатския съвет в 
града. Партийната книж-
ка й връчва Георги Пи-
рински през 1990 г. През 
2008 г. наследява на пос-
та областен лидер чер-
вения Иво Атанасов, за-
губил доверие и влязъл 
в конфликт със Сергей 
Станишев. Избират я за 
народен представител в 
„Коалиция за България” 
в 40-ия и 41-вия парла-
мент. А в 42-ия е зам.-
председател. Омъжена е 
за Ангел Найденов, ми-
нистър на отбраната в 
правителството на Оре-
шарски, възприеман за 
умерена вътрешна пар-
тийна опозиция със сим-
патии към НАТО. Има го-
ляма семейна дъщеря от 
първия си брак.

За да не останем на 
последно място по всич-
ки показатели в ЕС, да не 
сме най-бедните, да не 
се топим с по 45-50 хил. 
годишно, пенсионерите 
да се избавим от геноци-
да, трябва да положим 
усилия за промяна. След 
загубата на София ГЕРБ 
вече няма да е същата 
мачкаща машина. Ще из-
чезнат страхът и усеща-
нето, че Бойко е непо-
бедим. Няма да се случи 
изведнъж. Но ще е на-
чалото на края на упра-
вление, което не опра-
вда доверието и не про-
мени към по-добро жи-
вота на огромната част 
от българите. 

Популистите 
в Германия 

набират скорост

коментираме

4 Политика Общество

Н а 
1 сеп-
т е м в р и 
п о п у -
л и с т к а -
та край-
нодясна 
„Алтер -
н а т и в а 
за Гер-
м а н и я ” 
п о с т и г -
на най-силните изборни резултати от основа-
ването си през 2013 г., като завърши на вто-
ро място в два регионални избора в източни-
те провинции Бранденбург и Саксония.

И все пак Християндемократическият съ-
юз  (ХДС) и Германската социалдемократиче-
ска партия  (ГСДП) може да си отдъхнат. Две-
те традиционни партии спечелиха гласуването 
– едната в Саксония, другата в Бранденбург, с 
исторически ниска подкрепа. Но все пак по-
лучиха право да съставят кабинетите в Дрез-
ден и Потсдам.

И в двете провинции се очакват трипар-
тийни коалиции с участието на партия „Зеле-
ни”. В Бранденбург бе преизбрано червеното 
правителство на Дитмар Войдке  (ГСДП  плюс 
„Левите”), който може да продължи да упра-
влява заедно с екологичната партия. В Саксо-
ния, където по-рано управляваше ХДС с минис-
тър-председател Михаел Кречмер в коалиция 
с ГСДП, най-вероятният друг съюзник са пар-
тията „Зелени”.

Независимо че в Саксония ХДС остана най-
голямата партия, след като събра 32% от гла-
совете, този резултат е понижение в сравнение 
със спечелените от нея 39% на изборите през 
2014 г. В същото време „Алтернатива за Гер-
мания” сега постигна 27,5% от гласовете, кое-
то е значително повече от получените от нея 
9,7% в предишните  избори. Партията „Левите” 
се нареди на трето място с 10,5% от гласове-
те, а зелените са плътно след нея с 9%. Дока-
то партията на свободните демократи не успя 
да прескочи 5-процентната бариера за влиза-
не в провинциалния парламент на Саксония.

ГСДП зае първо място на изборите в Бран-
денбург с 27,5% от гласовете, докато „Алтер-
натива за Германия” постигна висок резултат 
от 22,5% за втората си позиция. Свободните 
демократи и в тази провинция не прескочиха 
5-процентната бариера.

Какви обаче изводи биха могли да се напра-
вят от регионалните избори в двете източно-
германски провинции в началото на месеца? 
Въпреки че утвърдените партии успяват да 
се задържат на първо място и в Бранден бург, 
където социалдемократите властват след обе-
динението на Германия, и в Саксония, където 
християндемократите на канцлера Ангела Мер-
кел отдавна са доминиращи, фактите не могат 
да бъдат пренебрегвани.

Резултатите от изборите едва ли ще предиз-
викат незабавния крах на т.нар. Голяма коали-
ция  на Германия между ХДС и ГСДП, но бъ-
дещето й вече не е сигурно след този спад в 
доверието им. Вече не е и сигурно, че лиде-
рът на ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер ще бъ-
де следващият кандидат за канцлер, след като 
Меркел вече заяви, че няма да се кандидати-
ра за нов мандат след 2021 г.

Засега всички партии, представени във фе-
дералния парламент на Германия, поддържат 
твърдия си отказ да управляват съвместно с 
популистите. Въпросът е колко дълго ще про-
дължи това обещание. 

След като „Алтернатива за Германия” контро-
лира около една четвърт от гласовете както в 
Бранденбург, така и в Саксония, процесът на 
изграждане на бъдеща управленска коалиция 
в страната обещава да бъде твърде сложен.  

Цветан илиев 

Конкурентките

Промяната не може да е дело на една отдел-
на личност, дори  да е мая манолова. тя зависи 
от всички от нас. нека го осъзнаем и не бъдем 
безучастни зрители на 27 октомври, следейки 
по телевизията кой ще надделее. а да отидем 
до урните и да гласуваме.

Петьо ДаФинкичев
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да 

изложа мнението си 
по някои наболели въ-
проси. Светът, в това 
число и ЕС, с увеличава-
ща се скорост навлиза 
дълбоко  в трудно уп-
равляем хаос. Народи-
те не могат повече да 
търпят статуквото. 
В САЩ избраха за прези-
дент Тръмп, срещу ко-
гото неолибералите 
водят битка на жи-
вот и смърт. Победа-
та му в тази битка 
е от значение за це-
лия свят. Народите в 
Европа се надигат. От 
своя страна  финансо-
вата олигархия пред-
приема мерки за свое-
то спасение.

 Къде сме ние? Какво 
се получава у нас? Под-
дръжниците на ста-
туквото водят бит-
ка с БСП  и не разбират 
какво става по света. 
Ние досега нямаме изя-
вен българин, който да 
е развил тема за про-
мяна на политиката 

или управлението, за-
сягащо Европа или све-
та.  БСП  начело с Корне-
лия Нинова води актив-
на битка с паралелна-
та държава. Тя се опъл-
чи на тези от ЕС, които 
досега се считаха за на-
ши началници, включи-
телно и на ПЕС, относ-
но Истанбулската кон-
венция. Беше създадена 
"Визия за България", ко-
ято трябва да изведе 
България на нови хори-
з о н т и . 
Т я 

б е -
ше съгласува-
на с българския народ. 
Ние трябва да следим 
стриктно какво ста-
ва както в Европа, та-
ка и най-вече в САЩ. Да 
сме наясно с предприе-
тите действия от Ру-
сия и да градим своя кон-
цепция. Не мога да се съ-

глася с Елена Поптодо-
рова, която  разви спо-
ред мен грешна концеп-
ция за плътно придър-
жане към НАТО и ЕС и, 
колкото е възможно, да 
се отдалечаваме от Ру-
сия. На нас миналото и 
бъдещето ни е опреде-
лено да бъдем винаги с 
Русия. И ще бъдем.

Скоро бяха обявени 
известни концепции, 
развити от Збигнев 
Бжежински в неговата 

последна книга "Към 
ново световно 

преустрой-
ство", къ-

д е т о 
той по-
с т а в я 
въпро-
са за 

о б е д и -
нение на 

САЩ и Ан-
глия заедно 

с Канада и да 
разгромят ЕС ико-

номически и политиче-
ски. По този въпрос се 
спря да се говори, мо-
же би защото зацикли 
 Брекзит на Англия, но 
САЩ продължават да 
унищожават ЕС. В по-
следно време новото 
правителство на Гер-
мания започна все по-

напаст

Ó÷èòåëêо, ïоêëон!

Елена Паунова 
Димитрова е ро-
дена във Варна на 

26 януари 1932 г. Про-
изхожда от семейство 
с майка домакиня, ба-
ща - моряк във флота, и 
двама братя. Детство-
то й протича безгриж-
но, а мечтата й от мал-
ка била да стане учи-
телка. 

Ето какво разказва 
тя за случка, станала 
през ранното й дет-
ство. Моторната лодка 
на цар Борис се счупва 
при една негова оби-
колка в Черно море и 
единствен баща й, то-
гава млад моряк, но 
много буден за вре-

мето си, успява да я по-
прави. Не след дълго ца-
рят намира баща й и му 
казва, че е решил да го 
изпрати в Германия да 
учи за инженер. „Тряб-
ват ни знаещи и може-
щи хора - му казва той. 
- Имай готовност!“ Баща-
та на Елена му споделя, 
че е женен, и царят обе-
щава да го прати там с 
цялото му семейство, но 
скоро след това умира.

Елена Димитрова учи 
в родния си град и е от-
лична ученичка. Увлича 
се от математика и умее 
да рисува. След като за-
вършва гимназия, вед-
нага се омъжва за сту-
дент от ВИНС. Решена на 

всичко, за да осъществи 
мечтата си да стане учи-
телка, тя отива на прие-
мен изпит в учителския 
институт. Завършва го 
със специалност мате-
матика, физика и изобра-
зително изкуство за про-
гимназиални учители. 

Веднага след това я 
назначават учителка 
във Владиславово, Вар-
ненско, с преподаване 
по всички предмети на 
слети класове, където тя 
остава 5 години. Зимите 
тогава са много тежки, 
а транспортът - на ред-
ки интервали. При лип-
са на такъв Елена била 
принудена да ходи на 
работа пеш. Независи-
мо от това тя е оставала 
с трудни деца след ча-
совете да им обяснява 
и решава задачи. В по-
чивните дни ги води на 
екскурзии. 

Оттогава тя става 
учителка в централни-
те училища в родния си 
град Варна. Своята тру-
дова дейност продължа-

ва в училище „К. Араба-
джиев“ и остава там бли-
зо 10 години. Накрая до 
своето пенсиониране тя 
преподава математика 
в прогимназията на учи-
лище „Й. Йовков“, къде-
то се явява на изпити 
и защитава втори клас 
квалификация към Ин-
ститута за усъвършенст-
ване на учители. 

ка на рождения й ден й 
посвещава следния ак-
ростих: 
 Едва ли всеки учител
 Любов тъй щедро като 
тебе е дал.
 Едва ли всеки учител
 Нежно в децата знания 
като теб е посял.
 Аз искам днес да прие-
меш поклон!

Елена Димитрова от 
млада пише стихо-
ве и рисува. След 
пенсионирането 
си участва в клуб 
„Литература и об-
щество“, където 
представя нови-
те си творби. Въ-
преки навършени-
те си 87 години тя 
чете и много пен-
сионерски вестни-
ци, от които науча-
ва всичко, което я 

интересува. Има почи-
нали двама синове и съ-
пруг, работил дълги го-

дини като финансов 
ревизор и бил на голя-
мо уважение в града. 
С четиримата си внуци 
се вижда рядко. За сво-
ята дългогодишна учи-
телска практика Елена 
казва така: „Да бъдеш 
учител, не е достатъч-
но само да си благо-
роден, да можеш да 
прощаваш грешките 
и да бъдеш пример 
за всички, а трябва да 
обичаш много децата, 
все едно че са твои. 
Моите ученици се реа-
лизираха и станаха ед-
ни от най-добрите ле-
кари, инженери, адво-
кати, хора на изкуство-
то. Спират ме, поздра-
вяват ме, някои ми ид-
ват на гости. Само де-
то ми е много мъчно 
за съпруга и синове-
те ми...“

силвия Милева, 
варна

През август в източната част на Исперих, до 
железопътната гара опънаха четири палатки ка-
лайджии. 

Естествено, че те безконтролно са се самонас-
танили. Вече няколко години през лятото идват 
тук и обикалят района, като извършват услуги на 
гражданите. Сменят улуците на нуждаещите се и 
запояват тръбите. Те съжителстват в горичката в 
лоши хигиенни условия. Край палатките има из-
хвърлени найлонови торбички и шишета. Нямат 
химическа тоалетна. Вижда се само един опънат 
найлон, под който явно се облекчават. Накрая ще 
си тръгнат, без да почистят района, където са оби-
тавали. Виждали са ги вечер да спят и на откри-
то върху дюшеци. Никой не осъществява контрол 
над самонастанилите се калайджии, които живе-
ят без елементарни хигиенни условия. Сагата с 
тях продължава... 

ангел никОлОв, гр. исперих

изразително да се оп-
ълчва на действията 
на американската ад-
министрация. Появи-
ха се и други разширени 
постановки с ясен план 
за действие, а имен-
но „Кралското богато 
общество”.  То се под-
държа от кралица Ели-
забет и се надяват да 
включат САЩ, тъй ка-
то Тръмп се изказа ла-
скаво за Брекзит. Засе-
га членки са само Канада 
и Австралия. Ако успе-
ят, се предвижда в него 
да се привлекат всички 
англосаксонски държа-
ви, които на брой са над 
50 с над 2 милиарда на-
селение. Ако това се осъ-
ществи и след известно 
време ЕС се разпадне, ко-
ято вероятност се за-
силва, а ние не влизаме 
в този съюз, какво ще 
става с нас? Мястото 
ни е близо до Русия и ос-
таналите славянски 
държави. Затова е не-
обходимо нашите по-
литици, политолози 
и лидери на партии да 
следят политическото 
развитие в света и сво-
евременно да информи-
рат обществото и да 
се вземат съответни-
те мерки, благоприят-
ни за нашата Родина.

Христо ДЖурОв

равляем хаос. Народи-
те не могат повече да 
търпят статуквото. 
В САЩ избраха за прези-
дент Тръмп, срещу ко-
гото неолибералите 
водят битка на жи-
вот и смърт. Победа-
та му в тази битка 
е от значение за це-
лия свят. Народите в 

България на нови хори-
з о н т и . 
Т я 

Бжежински в неговата 
последна книга "Към 

ново световно 
преустрой-

ство", къ-
д е т о 

Европа се надигат. От 
своя страна  финансо-
вата олигархия пред-
приема мерки за свое-

 Къде сме ние? Какво 
б е -

той по-
с т а в я 
въпро-
са за 

о б е д и -
нение на 

САЩ и Ан-
глия заедно 

с Канада и да 
разгромят ЕС ико-

гото неолибералите 
водят битка на жи-

до Главния редактор

лия Нинова води актив-

До днес е уважава-
на и посещавана от 
свои ученици и колеж-
ки. Преди 2 години една 
по-млада от нея колеж-
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От стр. 1
През по-голямата 

част от детството си тя 
е с лошо здраве, пре-
карва и туберкулоза. За-
това си седи предимно 
вкъщи. Това развива въ-
ображението й, както и 
любовта към поезията. 
Така Аманда започва да 
преподава в училище, 
когато е на 15 години. 
Не след дълго напуска 
работа и се издържа, 
пишейки поезия.

Романтична душа, 
през 1869 г. се мести 
импулсивно в Чикаго, 
където работи като ре-
дактор и продължава 
да пише. Там се сприя-
телява с Джонатан Ан-
дрюс, доктор с досто-
лепен вид. Той е за-
стъпник на нетрадици-
онните методи на лече-
ние и вярва, че любо-
вта продължава и след 
смъртта. Джоунс ведна-
га приема вижданията 
му. В продължение на 
5 години той я лекува 

6
наШа радоСт

Женски свят

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

с така наречените въз-
душни бани, където па-
циентът прекарва 2 ча-
са в добре затоплен ка-
зан с въздух под наляга-
не. Аманда казва, че та-
зи терапия й дава стра-
хотна енергия, но след 
няколко години д-р Ан-
дрюс става още по-смел 
във вижданията си и я 
напуска, за да се пос-
вети на колонизиране-
то на Марс.

Джоунс също се пос-
вещава на ново начи-
нание - изобретения-
та. Най-известното й се 
ражда, когато неин при-
ятел се оплаква от не-
посилната работа, коя-
то изисква съхранени-
ето на храна. 

Днес бурканите и 
консервите са ежедне-
вие, но по онова вре-
ме процесите по запаз-
ването на храна са би-
ли все още непознати и 

често съмнителни. Се-
риозен скок, разбира 
се, прави Луи Пастьор 
през 1864 г., когато от-
крива пастьо ризацията. 
Тя обаче налага пред-
варителното готвене 
на храната направо 
в консервата, което 
понякога отнема-
ло 6 часа и често 
съсипвало вкусо-
вите качества на 
блюдото.

Джоунс не е за-
тваряла дори един 
плод през живота 
си, но внезапното 
вдъхновение я кара 
да измисли специална 
техника, която прави то-
зи процес много лесен 
и не изисква предвари-
телно готвене. Отново в 
автобиографията си тя 
пише: „Въздухът трябва 
да бъде изваден от съ-
да и да бъде заместен с 
течност, която също не 

трябва да съдържа въз-
дух – сироп от захар и 

в о д а 

и л и 
сок от плода.“

 След няколко проби 
и грешки Аманда най-
накрая намира начин да 
херметизира бурканите, 
без да влиза въздух в 
тях. Оказва се, че прос-

то трябва да изчака око-
ло 4 минути, за да има 
време продуктът вътре 
да се разшири. С ня-
колко подобрения ней-
ният метод се използва 
от 1872 г., когато го от-
крива, до днес. 

Изобретяването е 
едно, но придобива-
нето на права е съв-
сем друго. Тя слабо 
познава законите и 
затова неин приятел 
съдия й помага да се 
справи с документите. 

В крайна сметка тя дър-
жи 5 патента за консер-
виране на различни ти-
пове храна.

През 1890 г. основа-
ва Женската компания 
по консервиране, къде-
то почти всички служи-
тели са жени, а акциите 
й целенасочено се под-
държат евтини, за да бъ-

дат достъпни за пове-
че дами. Срещу жела-
нието на Джоунс оба-
че бордът на директо-
рите продава полови-
ната от компанията на 
мъже инвеститори, ко-
ито преувеличават пе-
чалбите й, за да преп-
родадат акциите. Аман-
да търси главния про-
курор на САЩ, но това 
кара инвеститорите да 
я изгонят от собстве-
ната й компания и да 
продължат с практика-
та си. 3 години по-къс-
но Женската компания 
по консервиране фа-
лира и се разпада. За 
сметка на това обаче 
изобретението й е жи-
во и до днес.
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Загадката Ален Делон
Френският актьор Ален Де-

лон е все признат идол за мъж-
ка красота. Някогашното му лице 
на изкусител днес е набраздено 
от бръчки, но това само доказва, 
че той не е неостаряващият До-
риан Грей от прочутия роман на 
Оскар Уайлд. И все пак 
литературоведи про-
никнаха в едно колко-
то любопитно, толко-
ва и зловещо откри-
тие - в първото изда-
ние на произведение-
то на Уайлд от 1890  г. 
рождената дата на До-
риан Грей е била 8 но-
ември. Денят, в който 
45 години по-късно 
от излизането на ро-
мана, е роден... Ален 
Делон. Мнозина нами-
рат сходство не само в 
красотата на двамата 
мъже - измисления и истинския, 
но и в характерите им на "демо-
ни с ангелски лица".

Както е известно, Дориан Грей е 
толкова красив, че буди възхище-
нието на всички. По същия начин 
70 години по-късно, през  60-те го-
дини на миналия век, Ален Делон 

е обявен за най-красивия мъж на 
планетата.

Той поддържаше това възхи-
щение у зрителите в продълже-
ние на цялата си филмова кариера 
допреди 18 години, когато прес-
тана да се снима. Но всички, кои-

то са имали близост с ак-
тьора в личния му живот, 
не споделят възхищени-
ето, което буди от екра-
на. Особено негативно 
се изказват за него же-
ните, почувствали хлад-
ната му красота отблизо. 
"Ти си двуглав орел, Ин и 
Ян, най-доброто и най-
злото", му пише в една 
картичка Брижит Бардо.

Двамата са митично 
красивите хора богове 
на филмовия екран през 
60-те. Филмът, който ка-
ра зрителите да възди-

шат в киносалоните, е "И Бог съз-
даде жената" (1956 г.). Всъщност 
Ален Делон и Брижит Бардо нико-
га не са били любовници в реал-
ния живот, но това прави оценка-
та на Бардо за него още по-обек-
тивна. Същото мнение за Делон 
споделят и мъже, работили с не-

го. "Ален Делон има дяволска, хип-
нотизираща красота, но когато я 
гледаш продължително, от нея те 
побиват тръпки!", казва един ки-
нокритик. И друг, който подмята 
уж на шега: "Не е чудно, че Ален 
Делон е имал в живота си толко-
ва жени, той е могъл да има мно-
го повече... Въпросът е на какъв 
принцип е избирал жертвите си..." 

През последните няколко го-
дини Ален Делон е назоваван във 
френската преса "завършен ми-
зантроп", "мегаломан", "свещено 
чудовище" и пр. Същата тази пре-
са го боготвореше преди. В също-
то време Ален Делон провокира 
общественото мнение с показна-
та си любов към животните па-
ралелно с реакционни изказва-
ния по различни въпроси, един 
от които е болезнената тема за 
холокоста.

Кой е той в действителност? - 
все по-често се питат мнозина. 
Истината е, че французите като че 
ли са объркани в загадката Ален 
Делон. А той от своя страна ви-
сокомерно отговаря на всички 
нападки със: "Не ми пука за ни-
чие мнение. Казвам това, което 
мисля!"

За вашата трапеза
ËÞÒÀ ÐÈÁÅÍÀ

 ×ОÐÁÀ
 Продукти за бульо-

на: 300 г рибено рагу 
(глави, опашки и кости), 
1 глава лук, 4-5 скилид-
ки чесън, 1,5 литра вода.

 За супата: 200 г обез-
костена сьомгова пъс-
търва, 100 г филе от сом, 
1/2 малка глава целина, 2 
моркова, 2 средно голе-
ми картофа, 1 едра глава 
лук, 2-3 скилидки чесън, 
1/2 стрък праз, 1 черве-
на чушка, 1 домат, мал-
ко пресен джинджифил, 
1/2 връзка пресен деви-
сил, 3-4 стръка прясна 

мащерка, 1/2 ч. л. смля-
но семе от копър, 1 ч. 
л. черен пипер, щипка 
лют червен пипер, сол 
според предпочитани-
ята ви. 

салца за сервиране: 
1/2 връзка пресен деви-
сил, 3 скилидки чесън, 
сокът от 1 лимон, 1 люта 
зелена чушка, няколко 
стръка прясна мащерка, 
сол на вкус.

Приготвяне: При-
гответе бульон за супа-
та, като сложите всички 
съставки за него и ва-
рите, докато течността 
остане 2/3 от началното 
количество. Прецедете 
бульона през цедка. От-

Àìàíäà   Äæîóíñ - èçîáðåòàòåëêàòà  íà  êîíñåðâèòå

странете частите от ри-
бата. Ако има възмож-
ност, извадете месо от 
главата и опашката. Ос-
таналите по-едри части 
от бульона изхвърлете.

 В тенджера налей-
те бульона. Допълнете 
с още литър вода и на-
режете на ситни кубче-
та целината, лука, мор-
ковите и картофите. До-
бавете нарязаната на 
дребно предварително 
филетирана риба и сит-
но накълцания праз. Ос-
тавете да поври на уме-

рен огън за около 6-8 
минути.  През това вре-
ме обелете джинджифи-
ла и го настържете на 
ренде на ситно. Добаве-
те го към къкрещата су-
па заедно с нарязаните 
на едро скилидки чесън. 
Оставете я на котлона за 
още 10 минути.

 В последните 4-5 ми-
нути от приготвянето 
на лютата рибена чор-
ба добавете чушките и 
подправките.  

Пригответе салца-
та, която да поднасяте 
при сервиране на супа-
та, като нарежете всич-
ки подправки и чушка-
та на много ситно. Паси-
райте чесъна и разбър-
кайте. Добавете солта и 
лимона.

Тя е много добро 
гимнастиче,

тя е слънчице топло 
за тате.
Тръгва в първи клас 

тя – учениче! –
тъжно кучето вън я

 изпрати.
Бодигард е туй куче

 Халеси –
тя го милва, 

то храбро я брани, 
тя говори му, пее му

 песен
 и разхожда го, и си го„

 храни.
Но днес – раничка малка на рамо 
и Халеси самотен простенва:
– Де отиваш, царице Йоана,
 как навън ще се справиш без мене?... 
– Не плачи, мое кученце славно,
 аз пораснах и денем ще уча,
 а пък вечер ще ти преподавам – 
да си вярно и учено куче!

георги ДраМБОЗОв 

Й О а н а

краСиви на вСяка вЪЗраСт

Ãðèæà çà íîêòèòå
При чупливи нокти.  

Приготвя се смес от 2 с. 
л. морска сол, 4 капки 
етерично масло от сан-
далово дърво, 1 кафена 
лъжичка лимонов сок и 
2 кап-
ки мас-
ло от 
пшени-
чен за-
родиш. 
Нокти-
те се 
киснат 
15 мин. 
и се изплакват.

За подхранване. 
Смесват се равни ко-
личества ябълков оцет, 
бира и зехтин. Нокти-
те трябва да престоят 
в „еликсира“ около 10-
15 мин.

 със заздравяващ 
ефект.  Разбийте два 
жълтъка, прибавете ¼ 
ч. ч. прясно мляко и 10 
г мед. Поставен върху 
ноктите за 10 мин., мех-

лемът има 
заздравя-
ващ ефект. 
Накрая се 
изплаква с 
топла во-
да.

 Други-
ят вариант 
е да забър-

кате смес от 1 с. л. то-
пъл зехтин и малко ли-
монов сок. Намазвате с 
получения лосион но-
кътните плочки, поста-
вяте ръцете в памучни 
ръкавици и прекарвате 
така една нощ.
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ПеТък, 13 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Династията Романови
13:30 Съвременници: Хляб от 

бронз
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 Панорама с Бойко Васи-
лев

22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Лиса Симон 

/САЩ/
0:30 Булевард
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Дойче веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБОТа, 14 сеПТеМври 

6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:10 Спилитим и Рашо
7:25 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Какво ще се случи 2
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
15:00 Махарал.Тайната на та-

лисмана
16:45 Национални съкровища 

на Чехия: Терезин
17:00 Вечната музика
17:30 Войните на Наполеон: 

Войната на Шестата коа-
лиция

18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 2
22:10 По света и у нас  
22:25 Студио “Х”: Кръгът Блеч-

ли 2
23:15 Лидице
0:55 Войните на Наполеон: 

Войната на Шестата коа-
лиция

1:50 Търсачи на реликви 3
2:40 Булевард
4:05 Какво ще се случи 2
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

неДелЯ, 15 сеПТеМври  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Какъв цвят има този свят
15:00 Господин Селфридж 2
16:35 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
17:05 Как да правим изумител-

ни снимки?

17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 В кадър
21:00 Вчера
22:25 По света и у нас
22:40 Александър
1:35 Студио “Х”: Кръгът Блеч-

ли 2
2:20 Лидице
4:05 Пътеки
4:50 Отблизо с Мира
5:50 Телепазарен прозорец

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев                           
13:30 Съвременници: Добро 

утро, Европа!
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Капри
15:42 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Какво ще се случи 2
21:30 Европейско първенство 

по волейбол/мъже/: 
Франция - България

23:30 По света и у нас
0:00 Законът на Дойл 2
0:45 Култура.БГ
1:45 100% будни
2:45 Търсачи на реликви 3
3:25 Капри
4:15 Законът на Дойл 2
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

вТОрник, 17 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Съвременници: Съвре-

менни чудеса
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Церемония по връчване 

Наградите на Столична 
община за ярки пости-
жения в областта на 
културата на творци от 

София
23:30 По света и у нас
0:00 Законът на Дойл 3
0:45 Култура.БГ
1:45 100% будни
2:45 Търсачи на реликви 3
3:25 Капри
4:15 Законът на Дойл 3
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 18 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Съвременници: Завръ-

щане в образа
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Потомци на слънцето
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Икономика.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Кмет на годината 2019
1:00 Култура.БГ
2:00 100% будни

3:00 Потомци на слънцето
4:10 Капри
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

чеТвърТък, 19 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Икономика.БГ
13:00 Джинс 
13:30 Съвременници: Стран-

ник в лазура
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Потомци на слънцето
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Капитаните на кораба 

„Черноморец“
21:30 Студио Футбол 
22:00 Футбол: Лудогорец - 

ЦСКА/Москва/, среща от 
турнира на УЕФА „Лига 
Европа“

0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Потомци на слънцето
3:25 Дойче веле: Шифт

ПеТък, 13 сеПТеМври 
6:00 Пътешествия
6:30 Екология 
6:40 Къщата на думите
7:00 Маша и Мечока
7:10 Арт стрийм  
7:35 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Нашето Кимчи семей-

ство
10:15 Откакто свят светува  
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура 
15:00 Срещи на първия ред: 

„Теодора Димова с братя 
Миладинови“

15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Династията Романови
19:15 10 000 крачки 
19:20 Най-големият музей в 

света
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:05 Младите иноватори 
21:35 В близък план 
22:05 Екология 
22:15 Брат за брата 
23:00 По света и у нас
23:30 Корпус за бързо реаги-

ране 2: Ядрена заплаха
1:05 Натисни F1
1:20 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/
2:15 Библиотеката
3:10 Откакто свят светува  
3:40 В близък план
4:10 Стойна преподобна 

съБОТа, 14 сеПТеМври 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Туристически маршрути
7:30 Деца играят вън
9:00 Маша и Мечока
9:10 Многоликата Япония: 

Земята е само една
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Пазители на традициите  
11:30 Време за губене 
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция  
13:00 В близък план
13:30 Джинс
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Светлина от сенки - през 

обектива на Иво Хаджи-
мишев

15:55 Корпус за бързо реаги-
ране 2: Ядрена заплаха

17:30 На опера с БНТ 2: “Сън в 
лятна нощ”

18:00 Рецепта за култура 
18:50 Часът на зрителите
19:20 Арт стрийм  
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Музика, музика...
20:30 Игри на любовта
22:00 5 минути София
22:10 По света и у нас
22:25 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
22:50 Днес и утре
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Вечната музика
0:50 Време за губене
1:20 Игри на любовта
2:50 20 години “Мери Бойс 

Бенд”
4:10 №1 Туризмът: Ловът 

- страст и единение с 
природата

4:40 Рецепта за култура 
5:30 Днес и утре

неДелЯ, 15 сеПТеМври 
6:00 Време за губене  
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Улови момента с Милен 

Атанасов
7:30 Гладиаторите на Рим
9:00 Маша и Мечока
9:10 Неродена мома
10:10 Южни хроники: Зад кули-

сите
10:40 Домът на вярата  
10:50 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Класика, танго, джаз с 

Марио Хосен и приятели
13:50 Телетуризъм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Срещи на първия ред: 

Проф. Михаил Неделчев 
с Григор Пърличев

15:30 №1 Туризмът: Образо-
ванието - традиции и 
бъдеще

16:00 Дърво без корен /100 
години от рождението 
на писателя Николай 
Хайтов/

17:20 Най-големият музей в 
света

17:45 Опера на открито
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Шифт
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Една нощ във Венеция - 

оперета от Йохан Щраус
21:55 Изкуството на 21 век
22:25 По света и у нас
22:40 Гешев
0:10 Добър ден с БНТ 2
1:10 Джинс
1:40 Back to the roots
2:35 Музика, музика...
3:05 Репетиция  
3:35 Пътешествия
4:05 Младите иноватори 
4:35 Арт стрийм  

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
6:00 Световните градове на 

България
6:35 Арт стрийм                        
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци: Аз уча 

български
7:25 Къщата на думите
7:50 Олтарите на България
8:00 Пазители на традициите    
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори       
9:45 Нашето Кимчи семей-

ство
10:50 10 000 крачки                 
11:00 Знание.БГ
11:30 Опера на открито
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Изкуството на 21 век
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид - дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1                      
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат             
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:15 10 000 крачки                 
21:30 В близък план                 
22:00 Брат за брата 
22:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
23:00 Днес и утре
23:30 По света и у нас
0:00 Романтичният доктор
1:00 На фокус: Регионът          
1:30 Знание.БГ
2:00 Линия Култура
2:45 Младите иноватори       
3:15 Култура.БГ
4:15 Романтичният доктор

вТОрник, 17 сеПТеМври 
6:00 На фокус: Регионът          
6:30 №1 Туризмът: Образо-

ванието - традиции и 
бъдеще

7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци: Аз уча 

български
7:25 Сид - дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Нашето Кимчи семей-

ство
10:50 10 000 крачки                 
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг 
14:00 Линия Култура
14:45 Моята сестра Тина
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид - дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат             
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:15 10 000 крачки                
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 
22:45 Шифт
23:00 Световните градове на 

България: София - исто-
рията на Европа

23:30 По света и у нас
0:00 Романтичният доктор
1:00 На фокус: Регионът          
1:30 Знание.БГ 
2:00 Линия Култура
2:45 Часът на зрителите
3:15 Култура.БГ

срЯДа, 18 сеПТеМври 
6:00 На фокус: Регионът          
6:30 Младите иноватори       
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци: Аз уча 

български
7:25 Сид - дете на науката 2
7:50 Моята сестра Тина
8:05 Светлина от сенки
9:00 По света и у нас
9:15 Срещи на първия ред
9:45 Нашето Кимчи семей-

ство
10:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
11:00 Знание.БГ 
11:30 Откакто свят светува 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът
14:00 Линия Култура
14:40 Песен от облаците
15:00 Развитие на градските 

железници
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид - дете на науката 2
16:45 Знание.БГ 
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Концерт на Стефан Въл-

добрев 
19:40 Олтарите на България
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:15 10 000 крачки                 
21:30 Репетиция 
22:00 Брат за брата 2
22:50 Златни ръце
23:00 По света и у нас
23:45 Романтичният доктор
0:45 На фокус: Регионът          
1:15 Знание.БГ
1:45 Линия Култура
2:30 Олтарите на България
2:45 Срещи на първия ред

чеТвърТък, 19 сеПТеМври 
6:00 На фокус: Регионът          
6:30 Време за губене 
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци: Аз уча 

български
7:25 Сид - дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм                        
9:45 Нашето Кимчи семей-

ство
10:50 10 000 крачки                
11:00 Знание.БГ 
11:30 Репетиция 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:40 Златната рибка
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид - дете на науката 2
16:45 Знание.БГ 
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:15 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:15 10 000 крачки                 
21:30 Време за губене 
22:00 Брат за брата 2
22:45 Церемония по връчване 

Наградите на Столична 
община за ярки постиже-
ния в областта на култу-
рата на творци от София

0:15 Романтичният доктор
1:15 На фокус: Регионът          
1:45 Знание.БГ
2:15 Линия Култура
3:00 Шифт
3:15 Култура.БГ
4:15 Романтичният доктор
5:15 Натисни F1                      

ПеТък, 13 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 №1 Туризмът
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев   
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура  
17:15 Малки истории
17:30 Срещи на първия ред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Европа без граници: “От 

трите страни на Осого-
во”

19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Любовта - ключ за всяка 

възраст /90 години от 
рождението на оперния 
певец Николай Гяуров/

23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Акустик рок
2:00 Отблизо с Мира
3:00 Панорама с Бойко Васи-

лев

4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите   
5:45 Малки истории

съБОТа, 14 сеПТеМври 
6:00 Иде нашенската музика
7:00 В близък план 
7:30 Време за губене  
8:00 Домът на вярата  
8:30 Съдби човешки
9:05 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златният век: “Обратният 

път”
14:00 №1 Туризмът: По пътища-

та на виното
14:30 Репетиция   
15:00 Откакто свят светува  
15:30 Туризъм.бг
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

20:45 Козият рог /100 години 
от рождението на писа-
теля Николай Хайтов/

22:20 Време за обичане
23:50 Домът на вярата   
0:05 По света и у нас
0:20 Рецепта за култура 
1:10 Олтарите на България
1:20 Любовта - ключ за всяка 

възраст
2:15 Икономика.БГ
2:45 Младите иноватори 

3:15 Извън играта
4:00 Арт стрийм  
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг

неДелЯ, 15 сеПТеМври 
6:00 Откакто свят светува  
6:30 Домът на вярата   
6:45 Олтарите на България
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

9:00 Младите иноватори 
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене  
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Златният век: “Ханково 

правосъдие”
14:00 София в един снимачен 

век
14:20 Златни ръце
14:30 Пазители на традициите   
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план 
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Опера на открито
21:00 Дива патица между годи-

ните
22:00 Акустичен концерт на 

Нели Рангелова
23:25 №1
0:40 По света и у нас
0:55 Арена Спорт
1:55 Любомир Дамянов в 

Полет
2:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
3:50 Репетиция   
4:20 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:20 Време за губене  
5:50 Златни ръце
ПОнеДелник, 16 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Икономика.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Уловът на пет езера
22:00 Младите иноватори       
22:30 Вечната музика
23:00 България от край до 

край 8
23:30 По света и у нас
0:00 БНТ на 60
1:00 Още от деня
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1

4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ 
5:55 5 минути София

вТОрник, 17 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Под вълните на Черно 

море
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Церемония по връчване 

Наградите на Столична 
община за ярки постиже-
ния в областта на култу-
рата на творци от София

23:30 По света и у нас
0:00 Срещи на първия ред: 

Проф. Михаил Неделчев 
с Григор Пърличев

0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 Бързо, лесно, вкусно
3:10 Натисни F1
3:25 Вечната музика

3:55 Пазители на традициите   
/избрано/ 

4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

срЯДа, 18 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата /избра-

но/            
11:30 Олтарите на България
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Уловът на пет езера
13:20 Златни ръце
13:30 Репетиция /избрано/                       
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Под вълните на Черно 

море
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм /избрано/                       
21:30 В близък план                 
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 Кмет на годината 2019
1:00 Още от деня
1:40 Бразди
2:10 Добър ден с БНТ 2
3:10 Време за губене /избра-

но/
3:45 Бързо, лесно, вкусно
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

чеТвърТък, 19 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 България от край до 

край 8
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм /избрано/                       
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Под вълните на Черно 

море
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът          
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Икономика.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 В кадър
22:30 Репетиция 
23:00 Сън за щастие
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 13 сеПТеМври
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, с.3 еп.1
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

еп.12
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.6 еп.42
16.00 „Страх да обичаш“ еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци”, с.13 еп.91
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая”, еп.85
21.00 “Фермата: Нов свят”
22.30 „Истински истории“ 

- (нов сезон) документал-
но риалити

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” еп.8
00.30 „Стрелата”, ретроспек-

ция на с.1
01.30 „Домашен арест” еп.8
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.40 „Опасни улици”  
05.30 „НепознатиТЕ“  - доку-

ментална поредица

съБОТа, 14 сеПТеМври
06.00 „Малкото Пони”, еп.17, 18
07.00 „Двама мъже и полови-

на” еп.23, 24
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”  
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия 
13.00 „НепознатиТЕ“: Италиан-

ско трио “Il Volo”
13.30 “Суфражетка” 
15.30 „Да изчистим България“ - 

обзор
16.00 „Мармалад“ - токшоу
18.00 „Карбовски: Втори план” 

с водещ Мартин Карбов-
ски

19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите 
20.00 “Фермата: Нов свят”
22.00 “Легендата за Херкулес” 

- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014), 
режисьор Рени Харлин, 
в ролите: Келън Лъц, 
Геа Вайс, Скот Адкинс, 
Роксан Маккий, Раде 
Шербеджия, Николай 
Сотиров, Димитър Дой-
чинов и др.

00.00 “Труден за убиване” - 
екшън, криминален, 
трилър (САЩ, 1990), 
режисьор Брус Малмът, 
в ролите: Стивън Сегал, 
Кели ЛеБрок, Уилям 
Садлър, Фредерик Ко-
фин и др.

01.50 „Двама мъже и полови-
на”  

02.30 „Карбовски: Втори план” 
03.30 „Мармалад” 
05.10 „Cool...T“ 

неДелЯ, 15 сеПТеМври
06.00 „Малкото Пони”, еп.19, 20
07.00 „Двама мъже и полови-

на”, с.3 еп.1, 2
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон”, с.3 еп.7
13.00 “Гамбит”
14.50 “Лили рибката” - семеен, 

детски (България, 2017), 
режисьор Ясен Григоров

17.00 „120 минути” 
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите  
20.00 „България търси талант“  

телевизионно шоу
21.30 „Папараци“  телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 “Контрабанда” - екшън, 
криминален (САЩ, Вели-
кобритания, Франция, 
2012), режисьор Балта-
зар Кормакур, в ролите: 
Марк Уолбърг, Джовани 
Рибиси, Кейт Бекинсейл, 
Калеб Ландри Джоунс, 
Бен Фостър, Лукас Хаас и 
др.

00.40 “Да убием Гюнтер” - ек-
шън, комедия (САЩ, 
2017), режисьор Тарън 
Килъм, в ролите: Тарън 
Килъм, Дейв Уорд, Боби 
Мойнихан, Хана Симоун 
и др. [14+]

02.30 „Двама мъже и полови-
на”  

02.50 „Търси се” 
03.50 „120 минути” 
05.30 „Лице в лице” 

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
06.00 „Трансформърс”  с.3 еп.2
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.13
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.43
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.92
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.86
21.00 “Фермата: Нов свят” - ри-

алити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.2 

еп.9
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.1
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

вТОрник, 17 сеПТеМври
06.00 „Трансформърс”  с.3 еп.3
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.14
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.44
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13 еп.93

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.87

21.00 “Фермата: Нов свят” - ри-
алити, с.5

22.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.2 
еп.10

00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 
еп.2

01.30 „Домашен арест” - сери-
ал, с.2 еп.10

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 18 сеПТеМври
06.00 „Трансформърс”  с.3 еп.4
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.15
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.45
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.3
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13 еп.94

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.88

21.00 “Фермата: Нов свят” - ри-
алити, с.5

22.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.2 
еп.11

00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 
еп.3

01.30 „Домашен арест” - сери-
ал, с.2 еп.11

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

чеТвърТък, 19 сеПТеМври
06.00 „Трансформърс”  с.3 еп.5
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.16
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.46
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.95
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.89
21.00 “Фермата: Нов свят” - ри-

алити, с.5
22.30 „Истински истории“ - до-

кументално риалити
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.2 

еп.12
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.4
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.12
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ПеТък, 13 сеПТеМври
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.16
07.00 “Великият Гетсби” - дра-

ма, романтичен 
10.00 “Ривърдейл” с.2 еп.18, 19
12.00 Телепазар
12.15 “Ще те видя насън” 
14.15 “Бягство”
16.00 “Всичко е изгубено” 
18.30 “Джейсън Борн” - екшън, 

трилър (САЩ, 2016), ре-
жисьор Пол Грийнграс, 
в ролите: Мат Деймън, 
Алисия Викандер, Томи 
Лий Джоунс, Джулия 
Стайлс, Венсан Касел, Риз 
Ахмед, Нев Гачев  

20.50 “Като на кино”
21.00 “Код: Олимп” - екшън, 

трилър (САЩ, Бълга-
рия, 2013), режисьор 
Антоан Фукуа, в ролите: 
Джерард Бътлър, Ерън 
Екхарт, Морган Фрий-
ман, Дилън Макдърмът, 
Анджела Басет, Мелиса 
Лио, Ашли Джъд  

23.30 “Природни сили” - ро-
мантичен, комедия 
(САЩ, 1999), режисьор 
Бронуен Хюз, в ролите: 
Сандра Бълок, Бен 
Афлек, Мора Тиърни, 
Стив Зан, Блайд Данър  

01.45 “Блясъкът на чистия ум” 
04.00 “Съседското момче” 

- психотрилър (САЩ, 
2015), режисьор Роб Ко-
ен, в ролите: Дженифър 
Лопес, Райън Газман, 
Кристин Ченоует, Джон 
Корбет, Бейли Чейс, Иън 
Нелсън   [16+]

съБОТа, 14 сеПТеМври
06.00 “Ще те видя насън” 
08.15 “Всичко е изгубено” 
 10.45 “Великият Гетсби” 
13.45 “Наследството на Борн”
16.15 “Код: Олимп” 
18.45 “Сутрешен блок” - ко-

медия, романтичен 
(САЩ, 2010), режисьор 
Роджър Мичел, в ролите: 
Рейчъл Макадамс, Джеф 
Голдблъм, Даян Кийтън, 
Харисън Форд, Патрик 
Уилсън, 50 сент  

20.50 “Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 “Код: Лондон” - екшън, 
трилър (Великобрита-
ния, САЩ, България, 
2016), режисьор Бабак 
Наджафи, в ролите: 
Джерард Бътлър, Ерън 
Екхарт, Морган Фрий-
ман, Анджела Басет, Рада 
Мичъл, Джаки Ърл Хей-
ли, Мелиса Лио, Диляна 
Буклиева, Юлиан Костов, 
Михаил Билалов  

23.15 Cinema X: “Както горе, 
така и долу” - трилър, 
хорър (САЩ, 2014), режи-
сьор Джон Ерик Доудъл, 
в ролите: Пардита Уийкс, 
Бен Фелдман, Едуин 
Ходж, Франсоа Сивил, 
Марион Ламбер, Козми 
Кастро   [16+]

01.00 “Чуждоземецът” - фентъ-
зи, екшън, приключенски 
(САЩ, 2008), режисьор 
Хауърд Маккейн, в роли-
те: Джим Кавийзъл, Со-
фия Майлс, Рон Пърлман, 
Джак Хюстън, Джон Хърт, 
Клиф Сондърс, Джеймс 
Престън Роджърс   [16+]

03.15 “Даяна” - биографичен, 
драма (Великобрита-
ния, Франция, Швеция, 
Белгия, 2013), режисьор 
Оливер Хиршбигел 

неДелЯ, 15 сеПТеМври
06.00 “Коледни бъркотии”
08.00 “Тайната на Джейкъб”
10.00 “Бягство” - екшън
12.00 “Кунг-фу панда 3”
14.00 “Джейсън Борн” 
16.30 “Код: Лондон” 
18.45 “Кралството” - екшън, 

трилър, драма (САЩ, Гер-
мания, 2007), режисьор 
Питър Бърг, в ролите: 
Джейми Фокс, Крис Ку-
пър, Дженифър Гарнър, 
Джейсън Бейтман, 
Джереми Пивън, Кайл 
Чандлър, Дани Хюстън  

20.50 “Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 “Странният случай с 
Бенджамин Бътън” - 
фентъзи, романтичен, 
трилър (САЩ, 2008), ре-
жисьор Дейвид Финчър, 
в ролите: Брад Пит, Кейт 
Бланшет, Тилда Суинтън, 
Тараджи Хенсън, Ел Фа-
нинг, Джейсън Флеминг, 
Махършала Али  

00.15 “Съседското момче” 
- психотрилър (САЩ, 
2015), режисьор Роб Ко-
ен, в ролите: Дженифър 
Лопес, Райън Газман, 
Кристин Ченоует, Джон 
Корбет, Бейли Чейс, Иън 
Нелсън   [16+]

02.00 “Както горе, така и долу” 
- трилър, хорър (САЩ, 
2014), режисьор Джон 
Ерик Доудъл, в ролите: 
Пардита Уийкс, Бен 
Фелдман, Едуин Ходж, 
Франсоа Сивил, Марион 
Ламбер, Козми Кастро   
[16+]

03.45 “Ще те видя насън” - 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
Брет Хейли, в ролите: 
Блайд Данър, Мартин 
Стар, Сам Елиът  

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
06.00 “Ривърдейл” - сериал, с.2 

еп.18
07.00 “Странният случай с 

Бенджамин Бътън” 
10.30 “Ривърдейл” - сериал, с.2 

еп.20, 21
12.30 Телепазар
12.45 “Целувка под имела” 
14.30 “Момчето с механичното 

сърце”
16.15 “Бягство” 
18.15 “Великият Гетсби” 
20.50 “Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 Премиера: “Завръщане-

то на героя” - историче-
ски, комедия (Франция, 
Белгия, 2018), режисьор 
Лоран Тирар, в ролите: 
Жан Дюжарден, Мелани 
Лоран, Ноеми Мерлан, 
Кристоф Монтьонез, 
Евлин Бюил, Кристиан 
Бюжо и др.

23.00 “Реката на тайните” - 
криминален, мистъри, 
драма (САЩ, Австралия, 
2003), режисьор Клинт 
Истууд, в ролите: Шон 
Пен, Тим Робинс, Keвин 
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, 
Лора Лини, Кевин Чап-
ман, Еми Росъм и др.

01.45 “Ривърдейл” - сериал, с.2 
еп.20, 21

03.45 “Чуждоземецът” - фентъ-
зи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2008), режи-
сьор Хауърд Маккейн, в 
ролите: Джим Кавийзъл, 
София Майлс, Рон Пърл-
ман, Джак Хюстън, Джон 
Хърт, Клиф Сондърс

вТОрник, 17 сеПТеМври
06.00 “Ривърдейл” - сериал, с.2 

еп.20, 21
08.00 “Природни сили” 
10.30 “Ривърдейл” - сериал, с.2 

еп.22
11.30 “Къща от карти” - сериал, 

с.5 еп.1
12.30 Телепазар
12.45 “Реката на тайните” 
15.45 “Целувка под имела”
17.45 “Странният случай с 

Бенджамин Бътън” - 
фентъзи, романтичен, 
трилър (САЩ, 2008), ре-
жисьор Дейвид Финчър, 
в ролите: Брад Пит, Кейт 
Бланшет, Тилда Суинтън, 
Тараджи Хенсън, Ел Фа-
нинг, Джейсън Флеминг, 
Махършала Али и др.

20.50 “Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 Премиера: “Немислимо-
то” - фантастика, екшън, 
романтичен (Швеция, 
2018), режисьор Виктор 
Данел, в ролите: Кристо-
фер Норденрот, Лиса Хе-
ни, Йеспер Баркселиус, 
Пиа Халворшен, Магнус 
Сундберг и др. [14+]

23.30 “Ужилването” - комедия, 
криминален (САЩ, 1973), 
режисьор  Джордж 
Рой Хил, в ролите: Пол 
Нюман, Робърт Редфорд, 
Робърт Шоу, Чарлз Дър-
нинг, Рей Уолстън и др.

02.00 “Ривърдейл” - сериал, с.2 
еп.22

03.00 “Реката на тайните” - 
криминален, мистъри, 
драма (САЩ, Австралия, 
2003), режисьор Клинт 
Истууд

срЯДа, 18 сеПТеМври
06.00 “Ривърдейл” - сериал, с.2 

еп.22
07.00 “Къща от карти” - сериал, 

с.5 еп.1
08.00 “Коледни бъркотии” 
10.00 “Къща от карти” - сериал, 

с.5 еп.2, 3
12.00 Телепазар
12.15 “Странният случай с 

Бенджамин Бътън”
15.30 “Реката на тайните” 
18.30 “Код: Олимп” 
20.50 “Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 “Извънземното” - фан-

тастика, приключенски, 
семеен (САЩ, 1982), 
режисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите: Хенри 
Томас, Дрю Баримор, 
Питър Койот, Дий Уолъс, 
Робърт Макнотън, Шон 
Фрай, Ерика Еленяк и др.

23.30 “Мръсни думи” - коме-
дия, драма (САЩ, 2013), 
режисьор Джейсън 
Бейтман, в ролите: Джей-
сън Бейтман, Рохан Чанд, 
Катрин Хаан, Патриша 
Белчър, Алисън Джани, 
Бет Грант, Филип Бейкър 
Хол, Бен Фалкон и др.

01.15 “Съседското момче” 
- психотрилър (САЩ, 
2015), режисьор Роб Ко-
ен, в ролите: Дженифър 
Лопес, Райън Газман, 
Кристин Ченоует, Джон 
Корбет, Бейли Чейс, Иън 
Нелсън и др. [16+]

03.00 “Немислимото” - фантас-
тика, екшън, романтичен 
(Швеция, 2018), режи-
сьор Виктор Данел

чеТвърТък, 19 сеПТеМври
06.00 “Къща от карти” - сериал, 

с.5 еп.2, 3
08.00 “Завръщането на героя”
10.15 “Къща от карти” - сериал, 

с.5 еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 “Мръсни думи”
14.15 “Тайната на Джейкъб”
16.00 “Ужилването”
18.45 “Код: Лондон” 
20.50 “Като на кино”
21.00 “Параноя” - трилър, 

драма (Великобритания, 
2013), режисьор Робърт 
Лукетич, в ролите: Лиъм 
Хемсуърт, Гари Олдман, 
Харисън Форд, Амбър 
Хърд, Ембет Давиц, Ри-
чард Драйфус и др.

23.00 “Айрънклад” - истори-
чески, военен, екшън 
(Великобритания, Швей-
цария, САЩ, Германия, 
2011), режисьор Джона-
тан Инглиш, в ролите: 
Пол Джиамати, Джейсън 
Флеминг, Брайън Кокс, 
Кейт Мара, Дерек Джако-
би, Чарлз Данс и др. [16+]

01.30 “Превъзходство” - 
фантастика, трилър 
(Великобритания, Китай, 
САЩ, 2009), режисьор 
Уоли Пфистър, в ролите: 
Джони Деп, Ребека Хол, 
Морган Фрийман, Кейт 
Мара, Зандър Бъркли, 
Килиън Мърфи, Пол 
Бетани, Клифтън Колинс 
мл.

04.00 “Както горе, така и долу” 
- трилър, хорър (САЩ, 
2014), режисьор Джон 
Ерик Доудъл, в ролите: 
Пардита Уийкс, Бен 
Фелдман, Едуин Ходж, 
Франсоа Сивил, Марион 
Ламбер, Козми Кастро и 
др. [16+]

ПеТък, 13 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара”, с.6 

еп.6, 7
07.00 “Столичани в повече” /п./  
08.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./  
09.00 “Българи на три морета” 

- туристическо риалити 
(2016), еп.4

10.00 “Хаос вкъщи” - комедия, 
семеен (САЩ, 2012), 
режисьор Анди Фикман, 
в ролите: Били Кристъл, 
Бет Мидлър, Мариса 
Томей, Том Евърет Скот, 
Бейлий Мадисън 

12.00 “Стъпка по стъпка” /п./  
13.00 “Хотел Елеон” /п./  
13.30 “Гранд” /п./  
14.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./  
15.00 “Дивата Нина”, eп.46
16.30 “На гости на третата пла-

нета”, еп.59
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.33, 34

18.00 “Стъпка по стъпка”, с.7 
еп.8, 9

19.00 “Столичани в повече”, с.7 
еп.10

20.00 “Новите съседи”, en.10
21.30 “На гости на третата пла-

нета”  
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.11 еп.20, 21
23.00 Премиера: “Гранд” , еп.2, 

3
00.00 “Хаос вкъщи” /п./ - коме-

дия, семеен (САЩ, 2012)
02.00 “Без пукната пара” /п./  
03.00 “Стъпка по стъпка” /п./  
04.00 “Столичани в повече” /п./  
05.00 “Без пукната пара” /п./  

съБОТа, 14 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара”, с.6 

еп.8, 9
07.00 “Стъпка по стъпка” /п./  
09.00 “Теория за големия 

взрив”, 21 еп. с.4 еп.21, 22
10.00 “Бетовен 3” - комедия 

(САЩ, 2000), режисьор 
Дейвид Мики Евънс, в 
ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суийни, 
Джо Пиклър, Микела 
Гало, Майк Сиколини, 
Джейми Марш 

12.00 “Луда по Стив” - комедия, 
романтичен (САЩ, 2009), 
режисьор Фил Трейл, в 
ролите: Сандра Бълок, 
Брадли Купър, Томас 
Хейдън Чърч, Кен Джонг, 
Кийт Дейвид, Бет Грант 

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка”, еп.1

15.00 “Хотел Елеон” /п./  
16.00 “Новите съседи”  
19.30 “На гости на третата пла-

нета”  
20.30 Премиера: “Звездни 

приключения” - фантас-
тика, комедия, семеен 
(Швеция, 2016), режи-
сьор Петер Ленстранд, в 
ролите: Ида Енгвол, Ерик 
Ериксон, Мира Форсел, 
Густав Функ 

22.30 “Полицаят от Рубльовка” 
/п./, еп.1

23.30 “Двама мъже и полови-
на” /п./  

01.00 “Хотел Елеон” /п./  
01.30 “Гранд” /п./  
02.00 “Без пукната пара” /п./  
03.00 “Теория за големия 

взрив” /п./  
04.00 “Полицаят от Рубльовка” 

/п./  

неДелЯ, 15 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара”, с.6 

еп.10, 11
07.00 “Стъпка по стъпка” /п./  
09.00 “Теория за големия 

взрив”, с.4 еп.23, 24
10.00 “Звездни приключения” 

- фантастика, комедия, 
семеен (Швеция, 2016), 
режисьор Петер Лен-
странд, в ролите: Ида 
Енгвол, Ерик Ериксон, 
Мира Форсел, Густав 
Функ 

12.00 “Хаос вкъщи” - комедия, 
семеен (САЩ, 2012), 
режисьор Анди Фикман, 
в ролите: Били Кристъл, 
Бет Мидлър, Мариса 
Томей, Том Евърет Скот, 
Бейлий Мадисън 

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка”, еп.2

15.00 “Хотел Елеон” /п./  
16.00 “Новите съседи”  
19.30 “На гости на третата пла-

нета”  
20.30 “Бетовен 3” - комедия 

(САЩ, 2000), режисьор 
Дейвид Мики Евънс, в 
ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суийни, 
Джо Пиклър, Микела 
Гало, Майк Сиколини, 
Джейми Марш 

22.30 “Полицаят от Рубльовка” 
/п./, еп.2

23.30 “Двама мъже и полови-
на” /п./  

01.00 “Гранд” /п./  
02.00 “Без пукната пара” /п./  
03.00 “Теория за големия 

взрив” /п./  
04.00 “Полицаят от Рубльовка” 

/п./  
05.00 “Без пукната пара” /п./  

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече” /п./ 

- сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.1, 2

10.00 “Гамбит” 
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.47
16.30 “На гости на третата 

планета” - сериал, 
еп.60 

17.00 “Домашен арест” - сери-
ал, с.2 еп.11, 12

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.7 еп.10, 11

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.7 еп.11

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.11

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11 еп.22

22.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.1 еп.1

23.00 Премиера: “Гранд”  - се-
риал, еп.4, 5

00.00 “Бетовен 3” - комедия 
(САЩ, 2000), режисьор 
Дейвид Мики Евънс, в 
ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суийни, 
Джо Пиклър, Микела 
Гало, Майк Сиколини, 
Джейми Марш и др.

02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”

вТОрник, 17 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.14, 15
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Домашен арест” - сери-

ал, еп.19, 20
10.00 “Откачалки” - комедия, 

драма (Австралия, САЩ, 
2012), режисьор Пи 
Джей Хогън, в ролите: 
Тони Колет, Антъни 
ЛаПалия, Лили Съливан, 
Лив Шрайбър, Каролайн 
Гудал и др.

12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.48
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.61
17.00 “Българи на три морета” 

- туристическо риалити 
(2016), еп.5

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.7 еп.12, 13

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.7 еп.12

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.12

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.2, 3

23.00 Премиера: “Гранд”  - се-
риал, еп.6, 7

00.00 “Откачалки” /п./ - коме-
дия, драма (Австралия, 
САЩ, 2012)

02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”

срЯДа, 18 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.16, 17
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Българи на три морета” 

- туристическо риалити 
(2016), еп.5

10.00 “Шантава седмица” - 
комедия, драма (САЩ, 
2014), режисьор Шон 
Леви, в ролите: Джейсън 
Бейтман, Тина Фей, 
Джейн Фонда, Адам 
Драйвър, Роуз Бърн и др.

12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.49
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.62
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.35, 36

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.7 еп.14, 15

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.7 еп.13

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.13

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.4, 5

23.00 Премиера: “Гранд”  - се-
риал, еп.8, 9

00.00 “Шантава седмица” /п./ 
- комедия, драма (САЩ, 
2014)

02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”

чеТвърТък, 19 сеПТеМври
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.18, 19
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.35, 36

10.00 Премиера: “Абсолютно 
съвършени: Филмът” - 
криминален, комедия 
(Великобритания, САЩ, 
2016), режисьор Манди 
Флечър, в ролите: Дже-
нифър Сондърс, Джоана 
Лъмли, Джейн Хорокс, 
Джун Уитфийлд, Силия 
Имри, Кейт Мос и др.

12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.50
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.63
17.00 “Българи на три морета” 

- туристическо риалити 
(2016), еп.6

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.7 еп.16, 17

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.8 еп.1

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.14

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.6, 7

23.00 Премиера: “Гранд”  - се-
риал, еп.10, 11

00.00 “Абсолютно съвършени: 
Филмът” /п./ - кримина-
лен, комедия (Велико-
британия, САЩ, 2016)
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Музеят в Добрич - достъпен за незрящи 

Откриха работилница 
и склад в Абритус

Тракийската баница 

Бебе от 
халколитната епоха Регионалният историче-

ски музей в Добрич ще на-
прави достъпно културното 
наследство и за незрящи хо-
ра, съобщиха от институция-
та за партньорски проект със 
Средиземноморската асоци-
ация за местно развитие в Ба-
ри, Италия. Инициативата за 
адаптация на историческите 
ценности черпи финансов 
ресурс от близо 150 000 ев-
ро по програма "Еразъм", а 
практики в работата с хора 
със зрителни увреждания ще спо-
делят и културни институции от 
Кипър и Испания.

В музея в Добрич ще бъдат съз-

Проучванията на се-
лищна могила до село 
Юнаците през насто-
ящия археологически 
сезон са показали из-
ключително интересни 
резултати. За това ин-
формират от Регионал-
ния исторически музей 
в Пазарджик.

В сграда с площ над 
100 кв. м археолози-
те са открили силно 
обгорял скелет на бе-
бе, лежащо сред раз-
пилени зърна и семе-
на, затиснато под го-
рели деструкции и на-
падали съдове, остан-
ки от които покриват 
целия под на помеще-
нието. На 85 метра от 
могилата са разкрити 
останки от три после-
дователни строителни 
хоризонта, като в най-
горния от тях археоло-
зите са се натъкнали и 
на погребение на бебе 

Тъкачна работилница и 
склад за вино, зехтин и зър-
но са открити при тазгодиш-
ните археологически проуч-
вания в абритус. Това съоб-
щи галена радославова, на-
учен ръководител на екипа, 
който работи на обекта. 

Тя обясни, че е проучена 
сграда с помещение, нами-
раща се до южната крепост-
на стена, западно от входа 

към кула 17. сградата била 
с едно помещение с размери 
9,80 метра на 5,70 метра и с 
вход откъм север. Зидовете 
са били изградени от грубо 
обработени камъни на кало-
ва спойка. над тях стените са 
били направени от кирпиче-
ни тухли, които вероятно са 
били измазани, но археоло-
зите са ги открили в силно 
фрагментирано състояние. 

Покривът е бил с дърве-
на конструкция, върху коя-
то са били наредени тегули 
(керемиди) и имбрицес (ка-
паци), от които са намерени 
много фрагменти. По думи-

те на радославова подът най-
вероятно е бил застлан с ро-
гозки, тъй като е открит тъ-
нък горял пласт върху цяла-
та подова повърхност. До се-
верната стена на помещени-
ето е открито и огнище. на-
мерени са и множество фраг-
менти от трапезна керами-
ка (гърнета, купи, вани), ам-
фори, керамични лампи, ме-
ден съд, прешлени за врете-

но, тежести за тъкачен стан, 
варовиков съд (мортарий), 
бронзови монети и други 
дребни находки.

Откритите находки дати-
рат помещението в рамките 
на периода от края на IV до 
края на V в. наблюденията ни 
по терена дават основание 
да предположим, че в дъл-
бочина могат да се открият 
и по-ранни археологически 
структури, каза археологът. 
Тя добави, че върху северо-
западния ъгъл на късноан-
тичната сграда частично е 
проучено и ранносреднове-
ковно полувкопано жилище. 

В Елхово за девета 
поредна година на 14 
септември ще се състои 
празник на традицион-
ната тракийска баница 
под наслов "Баница ви-
та - два пъти превита", 
съобщиха организато-
рите от читалище "Раз-
витие 1893". Проявата 
е с конкурсен характер. 
Участниците имат въз-
можност да представят 
пред журито и публика-
та до три различни по 
вид и вкус домашни ба-
ници. Те могат да бъдат 

сладки или 
солени, с 
готови или 
с точени 
кори, а съ-
що и с раз-
личен пъл-
неж - ме-
со, млечни 
продукти, 
зеленчуци 
и плодове. 
Кулинарни-
те произве-
дения ще се 
класират според техния 
вкус и външен вид, ще 

се оценява и запазената 
автентичност при при-

Събор на каракачаните
Каракачански керван от номадското 

минало на етноса беше пресъздаден на 
традиционния събор в местността Ка-
рандила. Това съобщи председателят на 
Федерацията на културно-просветните 
дружества на каракачаните в България 
Христо Христов.

Керванът, натоварен с покъщнина и 
предвождан от младо мо-
миче, спря пред времен-
на колиба, пресъздавай-
ки придвижването на ка-
ракачаните в миналото. 
Възстановката се прави за 
първи път и целта й е да 
предизвика интереса към 
бита, традициите и оби-
чаите на каракачаните.

28-ият национален съ-
бор на каракачаните в България офи-
циално бе открит с водосвет за здраве 
и благоденствие. Във фолклорната про-
грама участваха Ансамбълът за народни 
песни и танци – Сливен, и танцовите със-
тави при културно-просветните друже-

ства на каракачаните от цялата страна. 
Раздаден бе курбан за здраве. Празни-
кът продължи в ресторант в Сливен, къ-
дето се състоя каракачанското веселие 
гленди. За първи път пристигнаха пред-
ставители на Федерацията на каракача-
ните от Северна Македония. 

Над 1500 души са посетили събора 

през миналата година, като е бил забеля-
зан засилен интерес от хора от различ-
ни краища на страната. Каракачаните в 
България са около 20 000, а федерация-
та обединява двайсет дружества. В Сли-
венско те са около 6000.

на доброто", съ-
общиха от прес-
центъра на об-
щина Нова За-
гора.

Комплексът е 
построен в па-
мет на извест-
ния в района 
дядо Влайчо, на-

речен Пророка на народа. 
Инициативата е на кмета на 
общината Николай Грозев, 

като изграждането на ком-
плекса е започнало на 6 де-
кември 2017 година. Хора-
та от Сливенско и Новоза-
горско все още помнят яс-
новидеца, който за местни-
те може да се сравнява с 
Ванга. 

Веруюто на дядо Влай-
чо било "Даром ми е даде-
но, даром го давам", като, 
предсказвайки, не взимал 
пари.В новозагорското село 

Коньово откриха мемо-
риален комплекс "Дом 

„Дом на 
доброто“

в урна. От музея посоч-
ват, че досега са откри-
ти 168 находки, сред 
които орнаментирани 
костени и глинени ан-
тропоморфни фигур-
ки, з ооморфни и орни-
томорфни глинени фи-
гурки, накити от среди-
земноморски миди, ин-

струменти 
от мед, ка-
мък, кост. 

Н а -
правени-
те сонда-
жи са по-
к а з а л и , 
че сели-

щето от халколитната 
епоха е имало много 
по-голяма площ от се-
лищната могила - над 
100 дка. В проучваната 
над 10 години структу-
ра на дълбочина над 6 
м от древния терен са 
се разкрили доказател-
ства за наслагващи се 
едно върху друго сели-
ща. Значително по-го-
леми от известните до-
сега са се оказали и раз-
мерите на селището от 
ранната бронзова епо-
ха, разположено извън 
границите на могилата 
в с. Юнаците.

дадени дактилни копия на експо-
нати, а музейните специалисти ще 
бъдат обучени как със словесно 
описание, звуци и други усеща-

ния от целия сетивен ре-
гистър по-живо да пресъз-
дадат съхраняваното във 
фондовете, поясни култу-
рологът Надежда Иванова 
от екипа на проекта. 

Регионалният исто-
рически музей работи 
в партньорство с Хобис 
клуб, сдружението на сле-
пите и други неправител-
ствени организации на 
хора с увреждания. Нова-
та инициатива ще подо-

бри качеството на социалния жи-
вот на посетителите със специ-
ални нужди в музейните обекти, 
посочват от културния институт. 

страницата подготви соня вълкОва

г о т в я н е т о 
на традици-
онната тра-
кийска ба-
ница, пояс-
ниха орга-
низаторите.

Участни-
ците ще пре-
доставят ре-
цептите на 
своите кули-
нарни про-
и з в е д е н и я 
за съхране-

ние в читалищната биб-
лиотека. 
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Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

висШ ПрОкурОр
 се саМОуБи

членът на върхов-
ната касационна про-
куратура васил Ми-
ков е открит починал 
в жилището си в град 
софия. 

По първоначални 
данни смъртта е на-
стъпила след само-
прострелване със 
законно притежа-
ван от прокурор Ми-
ков пистолет. васил 
Миков е бил канди-
дат за поста главен 
прокурор.

ОБвиниХа наркО-
раЗПрОсТраниТели

специализираната 
прокуратура привле-
че към наказателна 
отговорност пет ли-
ца за участие в орга-
низирана престъпна 
група за разпростра-
нение на наркотици в 
кк слънчев бряг. 

Трима от тях бя-
ха задържани г. при 
съвместни действия 
по разследването 
на специализирана-
та прокуратура и гД-
БОП на територията 
на Пловдив, кърджа-
ли и слънчев бряг. 
четвъртият изтър-
пява наказание в за-
твора за друго прес-
тъпление, а петият е 
задържан в следстве-
ния арест във варна.

МъЖ иЗДъХна 
слеД куПОн

Мъж издъхна след 
купон в слънчев 
бряг. Той паднал на 
алеята пред едно от 
известните нощни 
заведения в курорта. 

взети са кръвни 
проби за алкохол и 
наркотични веще-
ства. риминалисти не 
изключват туристът 
да е смесил някакъв 
концентрат със син-
тетична дрога. 

възможно е оба-
че да става дума и за 
здравословен про-
блем. 

саМОлеТ 
каЦна авариЙнО

властите на ле-
тище софия приеха 
аварийно кацане на 
самолет на авиоком-
пания "емирейтс". 
екипажът е подал 
сигнал за болен път-
ник на борда. само-
летът кацнал безпро-
блемно, не е имало 
затруднения в тра-
фика на летището.

Роми клаха с 
коса селянин

„Майстор” лъже 
и завлича с пари

Майстор на мебели измамил десетки семейства, 
като поел поръчки за изработка на кухненски шка-
фове, а след това изчезнал и спрял да вдига теле-
фона си.  

3500 лв. за несъществуваща кухня. Толкова му 
платило семейство от Ямбол. След като дали капа-
рото обаче, майсторът изчезнал. Преди година по 
същия начин излъгал и други хора на друго място.

"Той дойде, измери, даде ни добра оферта. Всич-
ко беше точно. Ние 
му дадохме 2000 лв. 
капаро, след кое-
то ни беше обещал, 
че до 10 август ще 
ни бъде монтира-
на кухнята", споделя 
една от жертвите на 
измамника. Пет дни 
преди крайния срок 
майсторът на кух-
ни посещава семей-
ството отново.

"Поиска още 1500 лв., защото трябваше да се пла-
тят някакви електроуреди и стъкло. След това спря 
да ни вдига. Има и хора, при които той изобщо не 
е отишъл и са завлечени с по 4-5 хиляди лв.", раз-
казва ощетената жена от Ямбол.

 Друго измамено семейство живее в еленското 
село Майско. Чакат мебелите си вече година. "Най-
вероятно става въпрос за нелоялна търговска прак-
тика, а именно търговецът поема ангажимент към 
потребителите и е наясно, че няма да може да из-
пълни този ангажимент", коментира Димитър Мар-
гаритов, председател на Комисията за защита на по-
требителите. За да могат от КЗП да направят про-
верка обаче, до тях трябва да бъде подадена жал-
ба. Ако жалбите са повече, възможността за санк-
ция е по-голяма. "От 1000 до 30 000 лв. е глобата 
при първоначално нарушение. 

Васил Димитров, на 
46 г., от село Микре-
во, бе пребит от мест-
ни роми, които му от-
краднали девет бали 
люцерна. 69-годишна-
та майка на пострада-
лия била на нивата и 
видяла, че на полето, 
където тримата й сино-
ве отглеждат люцерна 
за животните, има ка-
руци и мъже. 

Възрастната жена 
веднага позвънила на 
телефоните на сино-
вете си, които хукнали 
към имота. 

Пръв пристигнал на 
място синът Славчо и 
видял четирима роми 
от селото с две каруци, 

натоварени с неговата 
люцерна. Ромите избя-
гали към реката, къде-
то укрили в къпинаци-
те краденото от пре-
дишни курсове. След 
минути пристигнал 
ядосан и другият брат 
Васил и започнала раз-
правия с апашите. 

Единият от тях по-
чнал да налага Васил, 
замахнал и с косата. 
Вследствие на мелето 
Васил Димитров е със 
синини и порезни рани 
на глава и по ребрата. 
Другият брат, Славчо, 
сигнализирал на тел. 
112 и на място пристиг-
нали линейка от Кре-
сна и полицаи от РУП 

– Сандански. 
През това вре-
ме около 50 ро-
ми се събрали 
пред къщата 
на потърпев-
шия. „Дошли 
да ме бият, за 
да си вземат ка-
руците. 

Много бавно 
и тромаво реа-
гират от поли-
цията, дойдоха 
след 30 мину-
ти, можеха да 
ме убият. Ра-

ботих 6 г. в Барселона, 
там при побой за по-
малко от 5 минути дой-
доха няколко патрулки, 
като едната съпровож-
даше и линейката. Ко-
га ще бъде така и при 
нас? Никога! Ромите са 
единни и когато са за-
едно, стават много аг-
ресивни. Държавата им 
дава много права, ние 
работим и за тях, зако-
ни няма. Тук при нас 
в Микрево е страшно, 
няма седмица без до-
мова кражба, цигани-
те си влизат в къщите, 
сякаш са си у дома. Ня-
маме достатъчно поли-
цаи в селото, затова е 
така.” 

Телефонните измамници въртели 
много по-мащабен бизнес

Æåñòîêî óáèéñòâî 
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4 5 - г о -
д и ш е н 
мъж бе 
убит в 
К ю с т е н -
дил. В по-
лицията е подаден сигнал за скандал 
в апартамент в жилищен блок в кв. „Ге-
рена“. Пристигналият на място екип е 
намерил мъртъв мъжа, който е бил на 
гости в жилището. 

По неофициална информация убий-
ството е извършено с особена жесто-
кост, главата на жертвата е отрязана. 
Двама души - мъж на 75 години и 35-го-
дишна жена - са задържани. По данни 
на разследващите двамата сами съоб-
щили на полицията къде се опитали да 
укрият тялото. 

До убийството се стигнало след 
скандал в дома на възрастния мъж, 
където по-младият бил на гости. След 
голямо количество алкохол възник-
нал скандал, който завършил фатално. 
Най-вероятният мотив за убийството е 
ревност от страна на по-възрастния.

Телефонните измамници от Левски са част 
от доста по-мащабен бизнес. Това стана яс-
но от думите на началник-сектор "Измами" 
в ГДНП Златка Падинкова. Тя посочи, че то-
ва е една от групите, които действат от те-
риторията на Румъния.

Наскоро градът осъмна блокиран при ма-
щабна акция, когато бяха задържани някол-
ко души. Шестима от тях остават за постоян-
но в ареста. Двама от задържаните са сред 
най-големите телефонни измамници у нас - 
Димитър Серафимов - Келеша и братовчед 
му. Те изкарвали 10 милиона лева годишно. 
Групата е действала по популярната схема 
"съдействие на полицията при провеждане 
на полицейска операция задържане на те-
лефонни измамници". В последните някол-
ко години се наблюдава една и съща схема, 
но хората продължават да стават жертва на 
това престъпление. Измамите са регистри-
рани предимно в столицата, като на един от 
адресите е намерен и телефонен указател на 
София. Арестуваните може да получат от 2 
до 10 години затвор.

Ïрибраõа ôóтболни õóлиãаниОсем футбол-
ни хулигани са 
прибрани в ар-

еста заради сбиване-
то в заведение в квар-
тал "Източен" часове 
преди дербито меж-
ду "Ботев" и "Локомо-
тив"- Пловдив. В клип, 
появил се в социални-
те мрежи, се вижда как 
група младежи, обле-
чени с черни тениски и 
маски на главите, вли-
зат и вилнеят в заве-
дение.

Двама от общо ос-

емте арестувани са били 
задържани на територи-
ята на Варна, един е обя-

вен за издирване, тъй 
като е напуснал страна-
та. Арестуваните фут-

болни 
х у л и -
г а н и 
са за-
д ъ р -
ж а н и 
за 72 
ч а с а , 
п р о -
к у р а -
турата 

им е повдигнала обви-
нение за хулиганската 
проява.

"В хода на оператив-
но-издирвателните ме-
роприятия и оператив-
но-следствените дейст-
вия, които извършихме, 
бяха иззети множество 
записи от камери, има-
ме разпитани свидете-
ли, към момента раз-
полагаме с достатъчно 
доказателства", заяви 
старши комисар Йор-
дан Рогачев,  директор 
на ОД на МВР - Пловдив.
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Âõоä къì ìинаëото Ðаñте, но не ñтарее

На този ден църква-
та почита паметта 
на светите мъченици 
София, Вяра, Надежда и 
Любов и отдава почит 
на добродетелите.

Преданието разказ-
ва, че през втората 
половина на І век в Рим 
живяла благочестива 
християнка на име Со-
фия. Тя имала три дъ-
щери, носещи имената 
на християнски добро-
детели — Вяра, Надеж-
да и Любов. 

Майката и дъщери-
те й не скривали своя-
та вяра. Като разбрал 
това, император Адри-
ан (117-138) заповядал 
да ги доведат при не-
го. Когато застанали 

Ñâåòà âåëèêîìú÷åíèöà Ñîôèÿ 
è íåéíèòå äúùåðè Âÿðà, Íàäåæäà, Ëþáîâ

обиЧаи 
и обреди

17 септември

14 септември

пред императора, всич-
ки присъстващи се изу-
мили от спокойствие-
то им.

Адриан се опитал да 
ги убеди да принесат 
жертва на богинята 
Артемида, но млади-
те момичета остана-
ли непреклонни, тога-
ва императорът запо-
вядал да ги изтезават 
жестоко. А майката 
била принудена да гле-
да нечовешките изте-
зания и страданията 
на децата си. Тя оба-
че проявила необикно-
вена сила през цялото 
време.

Момичетата не из-

Православната църк-
ва почита църковния 
празник Въздвижение на 
Светия кръст Господен, 
наричан от народа 
Кръстовден. Спо-
ред църковното 
предание света 
Елена - майка-
та на импера-
тор Констан-
тин Велики, би-
ла ревностна 
християнка. Тя се 
отправила към Све-
тите места в Палести-
на, за да потърси гроба 
Господен. Усилията й се 
увенчали с успех. Наме-
рени били пещерата на 
гроба, както и три кръ-
ста. Кой от трите е 
Христовият кръст, се 
разбрало, когато чрез 
докосване с един от тях 
бил възкресен наско-

Архивите сочат, че София става столица с 
11 694 жители, 2 училища, 10 хана, 120 дюкяна и 
3306 къщи. Според данни от първото официал-
но преброяване на София през 1880 г. жителите 
на столичния град са 20 856, от които 12 368 са 
мъже. Само 11 395 са родени в града, останали-
те 9106 са дошли отвън. 

3 април е датата, на която през 1879 г. София 
е обявена за столица на България. Тогава депу-
татите в Учредителното събрание (10 февруари - 
16 април 1879) в Търново единодушно избират за 
столица на Княжество България град София. Пред-
ложението е на един от първите български исто-
риографи, съосновател на Българската академия 
на науките проф. Марин Дринов, а мотивът - ге-
ографското разположение и потенциалът за ико-
номически растеж. 

Докато през 1878 г. територията на София е ед-
ва 3 кв. км, то в края на Първата световна война 
(1914-1918) вече е 8,5 кв. км, а през 1934 г. достига 
42 кв. км. С присъединяването на околните села 
Подуяне, Слатина, Драгалевци, Красно село, Обе-
ля, Надежда, Орландовци, Малашевци територи-
ята й нараства на 57 кв. км. 

На 22 декември 1879 г. е издаден указ на Алек-
сандър Батенберг (1879-1887) с първия градоус-
тройствен план, който очертава и регулира разви-
тието на строителните граници на новата столица 
през следващите години. На 16 януари 1880 г. об-
щинският съвет утвърждава първия градоустрой-
ствен план на София, изработен от френския ин-
женер Амадие. 

На 29 март 1900 г. Софийското градско общин-
ско управление приема проекта на художника Ха-
ралампи Тачев за герб на София. Създаден по по-
вод участието на България в Световното изложе-
ние в Париж, гербът е утвърден с Указ 115 на княз 
Фердинанд от 24 април 1900 г. Девизът "Расте, но 
не старее" е добавен през 1911 г. 

С решение на общинския съвет от 25 март 1992 
г. за празник на София е утвърден 17 септември - 
църковният празник Св. мъченици София и три-
те й дъщери Вяра, Надежда и Любов. А в периода 
1979-1992 г. празникът е отбелязван на 3 април - 
датата, на която през 1879 г. градът е обявен за 
столица на България.

Често, разхождайки се из ули-
цата на София, подминаваме 
сгради, църкви, паметници на 
културата, за които си мислим, 
че знаем доста, а не знаем поч-
ти нищо. 

Едно такова място е църквата 
“Света София”, която освен че е 
религиозен храм, е и пазител в 
недрата си на хилядолетна ис-
тория. Разположена е в центъра 
на София между улиците „Мос-
ковска” и „Оборище”, гордо сто-
яща до Паметника на Незнайния 
войн и на цар Самуил, в непо-
средствена близост до храм-па-
метника “Александър Невски” и 
Светия синод. Този храм е изклю-
чително богат на история. 

Храмът лежи върху оснoвите 
на няколко по-стари черкви. Най-
напред през II век на това място 
са открити следи от римски теа-
тър, върху който последовател-
но са построени няколко храма. 
Първият раннохристиянски храм 
е издигнат най-вероятно в нача-
лото на IV век, малко след издава-
нето на Едикта на толерантността 
от 311 г. и на Миланския едикт от 
313 г. Идеята на този храм е била 
да служи като гробищна църква. 
Следващата по-голяма християн-
ска постройка, чийто красиво ук-
расен под с римски мозайки, кой-
то ще видите в археологическото 
ниво на „Света София”, датира от 

в. е разрушена вследствие на зе-
метресение, което сe повтаря и 
през XIX в. Турците окончателно 
изоставили храма след мълва, че 
Господ се е разсърдил и ще ги на-
каже. Оттогава до наши дни църк-
вата претърпява реконструкци-
онни, укрепителни, реставратор-
ски работи. На 4 януари 1878 г. 
пред "Света София" с благодар-
ствен молебен тържествено са 
посрещнати генерал Гурко и ос-
вободителите на София. Камба-
ната тогава е окачена на високо 
дърво пред храма. Тази практи-
ка се е запазила и до днес, защо-
то базиликата няма камбанария.

В базиликата „Света София“ 
може да проследите и развити-
ето на християнските храмове 
през вековете. В една от залите 
има инсталирана мултимедия, ко-
ято прожектира филм за история-
та и развитието на Сердика през 
вековете. На няколко места са по-
ставени холограмни плочи с раз-
лични изображения на предмети, 

открити тук сред ката-
комбите.

А сега и най-любо-
питното - гробница-
та на Хонорий, нами-
раща се в подземи-
ето на храма. През 
1989 г. при разкоп-
ки северозападно от 
базиликата тя е от-
крита. Проучвания-
та продължават през 
2002 г.,  а през 2011 
г. сa открити още 
няколко интересни 
съоръжения около 
нея. Датирана е в V-
VI в., като това се по-
твърждава от наме-
рена монета на им-

ператор Юстин I. Тя е изцяло из-
рисувана отвътре. Виждат се за-
пазени латински кръстове, фло-
рални мотиви.

Но това, което впечатлява най-
много, е надписът на латински, 
от който става ясно чия е гроб-
ницата: „Хонорий, раб Христов 
(Божи), слава на Отца и Сина и 
Светия дух.” Хонорий вероятно е 
личност с висок ранг в тогаваш-
ната сердикийска християнска 
общност.

ÊÐÚÑÒÎÂÄÅÍ -
да могат всички да ви-
дят Светия кръст, 
епископът го повди-

га, или го "въздвиж-
ва" над главите 

на присъства-
щите. От то-

ва "въздвиже-
ние" получава 
своето име и 
празникът.  У 

нас в навече-
рието на Кръс-

товден хиляди по-
клонници се събират 

в местността Кръсто-
ва гора в Родопите, за 
да се помолят за здра-
ве. В народните поверия 
се казва, че срещу Кръс-
товден всички молитви 
ще бъдат чути.

имен ден празну-
ват: кръстьо, кръс-
тина, кристина, крис-
тиан, кънчо.

държали на изтезани-
ята, а императорът 
разрешил на света Со-
фия да ги погребе. Три 
дни след смъртта на 
децата си умира и май-
ка им. Църква почита и 
света София като мъ-
ченица, защото като 
майка тя изживяла със 
сърцето си ужасните 
мъчения за Христа на 
своите дъщери. Мощи-
те на светите мъче-
ници София, Вяра, На-
дежда и Любов почи-
ват от 777 г. в Елзас, 
Франция.

имен ден имат: Со-
фия, вяра, вера, на-
дежда, надя, лю-
бов, любен, любчо и 
сродни. 

средата на IV век. Известно е, че 
тя е седалище на Сердикийския 
събор през 343 г. През следващи-
те векове  църквата претърпява 

редица промени. През VI в. ста-
ва жертва на набезите на хуни и 
готи, в резултат на което Юсти-
ниан Велики заповядва базили-
ката да бъде изградена отново 
и оттогава до днес носи името 
на Божията премъдрост. Съдба-
та на „Света София“ след осман-
ското нашествие е изключител-
но тъжна. Тази светиня е пре-
върната в турска джамия, издиг-
нати са минарета и са унищоже-
ни вековни стенописи. През XV 

мозайка от гробницата

ро починал човек. След 
време над пещерата 
на гроба Господен по-
строяват храм, който 
съществува и до днес. 

Той е осветен тър-
жествено на 14.IX.335 г. 
На този ден се събират 
хиляди поклонници. За 

17.IX. - ден на София
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лива жена, че има сти-
хове, посветени не само 
на популярни личности, 
но и на най-обикновени-
те хора. Та нали всеки 
човек е специален, зна-
чим в обществото! Все-
ки е със своите качества, 
възможности и заслужа-

ва уважение, признание, 
почит! Авторката е оза-
главила книгата си "Клуб 
Чайка - Варна - Посве-
щения". Самото загла-
вие говори за съдържа-
нието й. Това са 50 ми-
ли, изпълнени с топлота 
стихотворения, писани 

за членове на клуба по 
най-различни поводи - 
юбилеи, раждане на вну-
че или правнуче, рожде-
ни дни. Идеята да се съ-
берат тези поетични от-
кровения се осъществи 
с помощта на клубното 
ръководство. Наборът 
на текста е от нашата 
"компютърна" приятел-
ка Грозданка Пенушева, 
а издаването на сборни-
ка се финансира от сък-
варталеца ни  Иван Ива-
нов. Корицата е красиво 
оформена - чайка в по-
лет над сините вълни. В 
непринудена, сърдечна 
обстановка председа-
телката на район "При-
морски" Калина Паличе-
ва раздаде на всеки по 
един брой.  

Един запомнящ се 
празник, изпълнен с 
радостни емоции, удо-
влетворение, много 
цветя и най-често чува-
ните думи : "Браво, Цен-
ке! И благодарим ти!"  

ева ЯнулОва,                
сП-2004 варна 

Посвещения на приятели

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Екзекутори на истината питат къде е тя     

Пе н с и о н е р с к и 
клуб "Чайка" в 
ч е р н о м о р с к а -

та столица Варна е с 
дългогодишна актив-
на дейност с утвърде-
ни традиции. Сряда е 
денят от седмицата, в 
който председателката 
на дружеството Велич-
ка Горанова  и екипът 
от сърцати и енергич-
ни жени и мъже винаги 
успяват да превърнат в 
малки празници, раз-
пръсквайки сивите об-
лаци на нелекото пен-
сионерско ежедневие. 
Новата книга на Ценка 
Илиева е радостното 
събитие,  което ни съ-
бира за поредна среща 
в летния ден. 

Много са пишещите 
поезия в съюзните ре-
дици в града, но Ценка 
е личност, която има съ-
ществен принос в твор-
ческия облик на СП-2004 
Варна. В продължение 
на 20 години тя подаря-
ваше десетки приятел-
ски посвещения, с кои-
то доставяше радост на 
хората. Чест прави на та-
зи тиха, скромна, талант-

Изумена съм от публика-
цията на Надежда Касабова 
"Къде е истината" във в. "Пен-
сионери” от 28.8.2019 г. Отно-
во демонстрация на клюкар-
ство, измислици, управлен-
ческа посредственост и ор-
ганизационна неграмотност.

Колкото и да им е неприят-
но на някои, аз съм сред уч-
редителите на СП-2004. От-
дадох много сили и време, 
за да може този съюз да из-
пълнява основното уставно 
задължение - да бъде изра-
зител и защитник на интере-
сите на възрастните хора. Не 
се получи. Поради ниска ком-
петентност и налагане на ав-
торитарен стил и метод на 
работа СП-2004 се обезличи 
и дейността му се превърна 
в разновидност на читалищ-
ната. Хората, които искаха и 

работеха   това да се проме-
ни, станаха обект на охулва-
не и дискредитация.

Вместо с истина, публич-
ното пространство беше за-
лято от поток недоказани 
твърдения, клюки и лъжи.  
Това е основният принос на 
Валентина Николова като съ-
трудник в офиса на съюза. 

Всички, които искаха спаз-
ване на устава и работеха по 
него, бяха обявени за винов-
ни и изключени. Отново ще 
цитирам имена - Нина Па-
рашкевова - София, Вяра Ан-
донова - Бургас, Елена Геор-
гиева и инж. Румяна Радкова 
- Русе, Радка Маркова - В. Тър-
ново, инж. Петър Петров - Со-
фия, д-р Анка Янкова - Шумен. 
Особено  брутално и нагло е 
отношението към мен и инж.  
Стефан Стефанов. 

Преди време в Перник, в 
рамките на една година, про-
ведохме четири големи съ-
брания, свързани с нашите 
социални искания. В две от 
тях участваха представите-
ли от В. Търново и Пловдив. 
Организирахме регулярни 
пресконференции и срещи 
с местните ръководства на 
политическите партии. Осъ-
ществихме 17 участия в едно-
часови предавания в кабел-
ната телевизия под надслов 
"Гласът на възрастните хора". 
Пенсионерите от няколко се-
ла получиха възможност да 
пътуват безплатно до Перник 
и обратно четири дни в ме-
сеца. За тази наша дейност 
бяхме обявени от Валентина 
Николова за нарушители на 
устава и разколници. 

Подготовката и провеж-

Спечелиха 
проекти за 
нови книги
Сериозно попълнение от нови книги получи-

ха две читалища от община Ценово. В НЧ „Хрис-
то Ботев“ в Ценово книжният фонд се обогати 
със 140 заглавия. По лавиците на читалищната 
библиотека в Караманово вече са разположени 
и могат да се заемат нови 117 заглавия. Сред-
ствата, необходими за закупуването на книгите, 
бяха осигурени по програма „Българските биб-
лиотеки – съвременни центрове за четене и ин-
формираност“ от Министерството на културата. 
Финансовата субсидия за двете читалища е бли-
зо 3000 лева. 

„В бюджета на читалището в Караманово вся-
ка година се залагат средства за закупуване на 
нова литература. Но сумата не надхвърля пове-
че от 200 лева, които са крайно недостатъчни. С 
подобна „инжекция“ от министерството може да 
се диша по-свободно“, сподели секретарят на чи-
талищното настоятелство Петя Герасимова. Но-
вото попълнение от книги е изцяло съобразено 
с интересите на читателската аудитория. Закупе-
на е предимно детска и художествена литерату-
ра, като сред заглавията преобладават произве-
денията от съвременни български автори. В чи-
талищната библиотека в Караманово са записа-
ни повече от 200 постоянни читатели. Всеки ден 
прага на НЧ „Христо Ботев“ в Ценово прекрачват 
не по-малко от 30 души, като почти половината 
от тях са ученици. Новите книги вече са вписа-
ни с регистрите и се предлагат на любителите на 
писаното слово.  

Марий ПEЙчев

 Пенсионерски клуб „Бдин” е един от голе-
мите  клубове във видин. наскоро той навър-
ши 6 години от основаването си и днес набро-
ява над 100 членове, а негов председател е ге-
орги  Цеков.

неотдавна клубът бе гост на пенсионерски 
клуб „Здравец“ в кв. Младеново, лом, с пред-
седател Цветана ангелова.

Председателят на видинския клуб георги Це-
ков  ми разказа за гостуванията на клуба на пен-
сионерските клубове  „Дунавски полъх“,  лом,  
на пенсионерите от град вълчедръм, от село 
Бойница, за екскурзиите до Троян, до  чипров-
ския и клисурския манастир,  до Югославия - 
Зайчар,  неготин и други. всяка година пенси-
онерите ходят на почивка в Марикостиново, 
където са посрещнати гостоприемно от коле-
гите си. най-активни участници в клуб „Бдин“ 
са стоян Петров, Милан Михалев,   роми ивано-
ва, веселка илиева, Мария станкова, емка ива-
нова, Юлия Панкова, Димитра Доева и други. 

клуб „Бдин“ във видин е голям, но пробле-

ПК „Бдин“, Видин,  
гостува в Лом

мът е, че не разполага с помещения за събрания, 
за посрещане на гости и за други мероприятия. 
в кв. Младеново, лом, видинчани са тържест-
вено посрещнати от своите приятели от клуб 
„Здравец“.  Председателката Цветанка ангело-
ва  ги приветства с „Добре дошли!“, а оркестъ-
рът ги посреща с тържествена музика. в клуба 
масите са подредени и срещата протича в дух 

на приятелство и интересни разговори. Правим 
си обща снимка за спомен и всички се хващаме 
на хорото. в продължение на 5 часа забравяме 
за бедността и мизерията, тежките моменти в 
живота и се отдаваме на доброто настроение.

Текст и снимка георги ПеТрОв, лом

 Ценка илиева (горе вдясно) с приятелки от клуба 

дането на IV конгрес се из-
върши в нарушение на ус-
тава и закона. Фактите са в 
съда. Защо В. Николова и Н. 
Касабова не излязат публич-
но с коментар за всеки един 
факт?  Съдът е насрочил де-
лото за 1.11.2019  г., а Каса-
бова  твърди , че СП-2004  е 
легитимен. Кой лъже?

 Ако има ново сдружение, 
то не може да бъде наслед-
ник на СП-2004. Странни са 
твърденията на Касабова, че 
ние сме създадени от съюза, 
напротив - ние сме негови 
създатели и чрез  иска до 
СГС целим не да го закри-
ем, а той да се върне към 
своя устав.

   Касабова трябва да знае, 
че с малобройни (под 1000 
души) шумни улични проте-

сти  резултат не се постига. 
С декларации - също. Нуж-
но е да се усвои съвремен-
ната технология на застъп-
ническите кампании. Това не 
е като да правиш екскурзии 
до Албания - нейно любимо 
занимание. Трябва органи-
зация, постоянство и дисци-
плина  при провеждане на 
действията. Авторитарният 
стил, базиран на лъжи и твър-
дения, тук не върши работа.

Изводът е ясен:  игнори-
рането на истината винаги 
води до нежелателни после-
дици. Съдбата на СП-2004 
потвърди това.

 катя ХрисТОва - 
учредител на сП-2004,                                         

председател на Облс на 
нсП – Перник,  член на 

Цс на нсП

По Повод на Публикуваното
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ха ме двама господа – негови 
секретари... После ме отрупа 
с въпроси за общите ни при-
ятели и познати в Ню Йорк. 
Бях като замаян. Сякаш не 
е имало раздяла. Имах впе-
чатление, че съм прескачал 
много глави 
от една лю-
бима книга 
и сега отно-
во я препро-
читам.”

Българи-
нът  Джордж, 
който бе иг-
рал значи-
ма роля при 
ф о р м и р а -
не на свето-
гледа на из-
вестния ар-
тист Чарли 
Чаплин, е ре-
волюционе-
рът и синдикален деец в Съ-
единените американски щати   
Георги Андрейчин.

Роден през 1884 г. в с. Бе-
лица, Разложката котловина, 
седемнадесетгодишният Ге-
орги Андрейчин като мно-
го свои събратя заминава да 
търси препитание далеч, от-
въд Океана. Установил се в 
Съединените американски 
щати, започва работа като 
миньор в железните рудни-
ци на Минесота. Много скоро 
се включва в американското 
революционно движение. Из-
бран от  събратята си по съд-
ба, оглавява американската 

синдикална организация, из-
вестна с името „Индустриал-
ните работници в света”. Ак-
тивно ръководи стачки и де-
монстрации. Редактор е и на 
печатния им орган „Солида-
рити”. Това не убягва от зор-

ко следящите  държавни уп-
равници. Арестуван е и жес-
токо инквизиран... Освобо-
ден под напора на стачкува-
щите му колеги, след Октом-
врийската революция той е 
отново на подсъдимата ска-
мейка. Тук е заедно с първен-
ците на революционното син-
дикално движение в Щатите, 
известните Бил Хейдвуд, Реди 
Дорен, Харисън Джордж, Сам 
Скарлет... Осъден на двадесет 
години затвор и двадесет хи-
ляди долара глоба, Джордж 
Андрейчин е освободен след 
събраната от американските 
работници сума за гаранция. 

За този процес и за съдбата 
на българина  Георги Андрей-
чин пише  известният журна-
лист Джон Рид в книгата си 
„Десет дни, които разтърси-
ха света”. През 1920 г. Г. Ан-
дрейчин заминава за Москва, 

за да  участва в 
Учредителния 
конгрес на 
Профинтерна 
(Международ-
на синдикална 
революцион-
на организа-
ция) като аме-
рикански де-
легат, и влиза 
в изпълнител-
ното му бюро. 
Следват годи-
ни, изпълне-
ни с активна 
политическа 
дейност на 

различни постове в съвет-
ската държава. Избиран е за 
член на Задграничното бюро 
на БКП в Германия, Франция, 
Англия, Австрия. Един от ос-
нователите на съветския „Ин-
турист”.

 След Втората световна 
война 1945 г. Георги Андрей-
чин се завръща в България.  
Активната му държавна дей-
ност продължава в родина-
та. Назначен е за директор 
на канцеларията на Предсе-
дателството на републиката, 
многократно е пълномощен 
министър, изпълнявал е раз-
лични държавни мисии в чуж-

В последните дни в 
усилията си да избяга 
от чумата, от пробива в 
данните на НАП, избора 
на главен прокурор и 
куп други неприятни за 
управлението му теми 
премиерът Борисов за-
говори за икономиката. 
Като огромен успех за 
българската икономика 
той представи растежа 
от 3,3%, ниската безра-
ботица от 4,2%, както и 
още няколко показате-
ля, които вече са съвсем 
извадени от контекста и 
казани на принципа „ед-
но към гьотере“.

Разбира се, може да 
има всякакви гледни 
точки. Оптимистът виж-
да чашата наполовина 
пълна, а песимистът – 
наполовина празна. Но 
има няколко гледни точ-
ки към „оптимистични-
те“ премиерски данни, 
които будят по-особена 
тревога. Няма да срав-
няваме Борисовите ико-
номически резултати с 
тези на Китай или при-
мерно на съседна Тур-
ция. Особено за Китай е 
напълно нормално ико-
номиката да расте меж-
ду 3 и 4 пъти по-бързо 
от нашата – все пак там 
управляват комунисти. 
За Борисов и правител-
ството на ГЕРБ обаче е 
достатъчно неприятно 

сравнението с неговите 
предшественици, от ко-
ито той толкова много 
се оплаква.

Нека започнем с мно-
гократно повтаряния от 
него икономически ръст 
от 3,3% между 2009 и 
2019 г. По данни на съ-
щата статистика Бори-
сов в нито една от го-
дините на своето упра-
вление не е постигнал 
по-висок икономически 
растеж. Никога не е сти-
гал до 4%. И тримата му 
предшественици за де-
сетилетието преди гер-
берския застой – между 
2001 и 2009 г., никога не 
са сваляли икономиче-
ския ръст на България 
под 4%. Костов, Сакско-
бургготски и Станишев 
не просто са управлява-
ли икономиката по-до-
бре от Борисов, но нещо 
повече – тяхното най-
ниско дъно е по-високо 
от неговия най-висок та-
ван. Вероятно има резон 
оправданието с кризата 
през 2009 г., но оттога-
ва мина десетилетие, 
а Борисов се оказа не-
способен да възстанови 
предишните темпове на 
растеж. Той не може и да 
мечтае за 6% ръст, по-
стигани при Станишев, 
но не може да стигне до-
ри 4-те процента от по-
следната година на Иван 

Костов. Би следвало да 
се срамува от данните, 
с които се гордее.

но в България при не-
говото управление вся-
ка наглост е възможна.

Още по-манипулатив-
на е тезата му за ниска-
та безработица на Бъл-
гария и за високия кое-
фициент на заетост, по 
тези показатели исти-
ната се открива с дос-
та по-внимателно чете-
не на данните. Да, без-
работицата е много ни-
ска и коефициентът на 
заетост е висок. Когато 
обаче се видят цифри-
те и конкретният брой 
на заетите, се оказва, че 
в България и в момента 
работят по-малко хора в 
сравнение с най-силни-
те години 2007 и 2008, и 
дори с първите триме-
сечия на 2009 г. преди 
идването на Борисов на 
власт. Казано по друг на-
чин – намаляването на 
безработицата при де-
сетилетното герберско 
управление не се дъл-
жи на нищо друго, ос-
вен на намаляването на 
хората, които живеят в 
България. Едни хора не 
са си намерили работа 
при управлението на Бо-
рисов – те просто са се 
изнесли от страната.

Тук по естествен на-
чин стигаме до най-дра-

матичната част от ста-
тистиката, която меди-
ите по-рядко цитират, 
а Борисов се прави, че 
тя не съществува – ста-
тистиката за демограф-
ските процеси в страна-
та. Отново сравнението 
с тримата бивши управ-
ници – Костов, Сакско-
бургготски и Станишев, 
е убийствена за Бори-
сов. За десетилетие-
то между 2001 и 2009 г. 
раждаемостта в Бълга-
рия постоянно се увели-
чава. За следващите 10 
години – при Борисов, 
същата раждаемост не-
изменно намалява, ка-
то единствено изключе-
ние е годината 2014-а, 
когато управлява Оре-
шарски, и, случайно или 
не, в България се раж-
дат 2 хиляди деца пове-
че. При кабинета „Бори-
сов 2“ цифрите отново 
тръгват рязко надолу и 
за 2018 г. имаме ражда-
емост, сравнима с тази 
от времето след Втора-
та световна война.

Няма смисъл да до-
бавяме данните за то-
ва колко сме застаря-
ващи, как сме най-бър-
зо изчезващата нация 
в света и други подоб-
ни класации, в които из-
преварваме всички дру-
ги държави.

Но в светлината на но-

вия държавен заем за 8 
изтребителя, които пла-
тихме сега, но не се знае 
кога ще получим, може 
би няма да е зле да ка-
жем нещо и за държав-
ния дълг. Отново трима-
та предишни злополуч-
ни и неуспешни преми-
ери – Костов, Сакско-
бургготски и Станишев, 
неизменно намаляваха 
държавния дълг. Всъщ-
ност това намаляване 
започва още от Виденов. 
През 2009 г. държавният 
дълг на България е ед-
ва 9 милиарда лева. Ед-
но десетилетие по-къс-
но след мъдрото упра-
вление на държавника 
от Банкя цифрите вече 
варират между 24 и 26 
милиарда лева дълг. Бо-
рисов успя за десетиле-
тие да увеличи държав-
ния дълг почти тройно.

За парите, с които 
сме задлъжнели – ня-
къде около 15 милиар-
да лева, България мо-
жеше да построи АЕЦ 
„Белене“, магистралите 
„Хемус“, „Черно море“ и 
„Струма“, тунелите под 
Шипка и Петрохан едно-
временно. Вместо това 
ние наблюдаваме посто-
янни ремонти на ремон-
тирани съвсем наскоро 
пътища и още по-теж-
ки проблеми с трафика 
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Всяка алтернатива е по-добра...
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„Другарят Джордж“

Георги андрейчин - „българинът 
джордж”, в американския арест

бина. Участник е и в Парижката 
мирна конференция.

В Москва Георги Андрейчин 
избира за съпруга Илза Кар-
ловна Рихтер. Години по-къс-
но, вече в България,  единстве-
ната им дъщеря  Клара ще се 
омъжи за Венцел Райчев, а два-
мата им синове - социологът 
Андрей и  журналистът Вла-
димир, след години ще напи-
шат за своя дядо, без лично 
да са го познавали: „Бил е кра-
сив мъж, с топло сърце и остър 
ум. Разбирал се е с работни-
ците на няколко езика. В Ща-
тите е редактирал „Работни-
ческо дело” и „Работническа 
мисъл”. Използвали са връзки-
те му с влиятелни американ-
ци за установяване на значи-
ми икономически и политиче-
ски контакти между Съветска 
Русия и Съединените амери-
кански щати.”  

През нощта на 19.4.1949 г.  
извикват Георги Андрейчин 
по спешност... За да не се за-
върне никога повече. По-къс-
но се разбира, че на 20.4.1949 г. 
Военната колегия на Върхов-
ния съд на СССР го  осъжда на 
смърт. Присъдата е изпълне-
на същия ден. Години по-къс-
но тържествуващата справед-
ливост го реабилитира.

 Така приключва  жизненият 
път на „другаря Джордж”, как-
то с обич го бе наричал дълги 
години приятелят му Чарли Ча-
плин. В съзнанието на съвре-
менните българи той е леген-
да. Делата му остават съхране-
ни и до днес  както в историче-
ските архиви, така и в писани-
те и неписани спомени за него.

катя ЦОнкОва 

„Запознаха ме с Джордж – 
бившия секретар на „индус-
триалните работници в све-
та”. Трябва да се предполага, 
че има фамилно име, но ни-
кой не го знае. А и това ня-
ма значение за ония, които 
се срещат с него. Ярка лич-
ност. В очите му има така-
ва светлина, каквато не съм 
виждал у никого, светлина, 
която се излъчва от душа-
та му. Това е човек, който 
вярва в правотата на своето 
дело и не се страхува да из-
повядва убежденията си. А 
такива хора се срещат ряд-
ко. Научих, че Джордж е бил 
осъден на двадесет години 
затвор, че вече е лежал две 
години и сега временно е 
пуснат на свобода по здра-
вословни причини.”  Тези 
спомени на световноизвест-
ния артист Чарли Чаплин да-
тират от 1919 г., когато при 
една среща на интелектуал-
ци в Ню Йорк среща Джор-
дж. Първите му впечатления 
от него са, че това е „мечта-
тел и поет... някакъв радос-
тен дух сред родствени не-
му души...” Българинът така 
го покорява със съдбата си, 
че трогнат, Чаплин споделя 
с близките си: „Ще трябва да 
помогна на Джордж. Той го 
заслужава.”

През 1921 г. Чаплин от-
ново среща своя приятел - 
известния синдикален деец 
Джордж - този път в  Бер-
лин. И Чаплин отново гово-
ри с възхита за него: „За моя 
голяма изненада ме въведо-
ха в обширна стая с бюро 
и два телефона. Посрещна-

в сравнение с преди 10 
години. И нито един ре-
ализиран енергиен про-
ект. Вероятно могат да 
се напишат много дебе-
ли книги за последните 
10 загубени години, за 
пропуснатите възмож-
ности, за допуснатата 
корупция, за ограбва-
нето на хората и дър-
жавата. Но времето не 
може да се върне назад. 
Струва си да се напра-
ви и задълбочен анализ 
за това как точно най-
некадърният министър-
председател на държа-
вата ни се оказва най-ви-
соко оценен от избира-
телите. Време за това ще 
има. Все по-дефицитно 
става обаче времето за 
другото – за промяната, 
която е критично важно 
да се случи на местно и 
национално ниво. Бъл-
гария няма човешките, 
социалните и икономи-
ческите ресурси да про-
дължи още дълго това 
десетилетно свободно 
падане. От всеки от нас 
зависи да го спрем. И не-
ка другия път, когато ня-
кой тръгне да обяснява, 
че няма алтернатива, да 
се вгледа в същите те-
зи цифри от статистика-
та. Те не просто казват, а 
направо крещят, че вся-
ка алтернатива е по-до-
бра от управлението на 
Борисов и ГЕРБ.

Боян Балев
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Хватки интересни

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ

Варикозата, позна-
та като разшире-
ни вени, е състоя-

ние, при което вените 
се удължават, увиват и 
разширяват. Причини-
те са различни – от на-
вика, наречен "тютю-
нопушене", до липсата 
на физическа актив-
ност. Проблемът, няко-
га смятан за заболяване 
при възрастните хора, 
днес все по-често се на-
блюдава и при младите. 
Може да ги облекчим с 
домашни средства:

При разширени вени 
Ябълков оцет

Ябълковият оцет е 
най-разпространено-
то "домашно оръжие" 
срещу варикозата. Той 
намалява подуването и 
подобрява циркулация-
та на кръвта. Направете 
си компрес от марля или 
някакъв плат, потопен в 
ябълков оцет. Оставе-
те да престои половин 
час върху засегнатите 
области два пъти днев-
но. Правете тази проце-
дура, докато вените не 
възвърнат нормалното 
си състояние.

синапено масло
Синапеното масло 

има силни положител-
но влияние върху цир-
кулацията на кръвта. Ос-
вен това то подсилва ка-
пилярите. Масажирайте 
два пъти на ден засегна-
тите области и скоро ще 
забележите как вените 
ви се свиват.

Цитрусови плодове
Високото съдържа-

ние на витамин С в ци-
трусите е решаващо при 
третирането на разши-
рени вени. Яжте по 1 ци-
трусов плод всеки ден, 
за да предотвратите 
разширяването на вени-
те или да го преборите, 
ако вече е започнало.

С лимон
и сол

Лимонената кисели-
на също може да по-
могне в борбата сре-
щу ръждата. Ако тряб-
ва да почистите мета-
лен предмет, който е 
твърде голям или не 
може да бъде демон-
тиран и потопен в оцет, 

пробвайте следния 
трик. Пригответе си гъ-
ста паста от прясно из-
цеден сок от 1 лимон 
и сол колкото поеме. 
Нанесете върху ръж-
дясалата повърхност 
и оставете да действа 
два часа. Енергично 
изтъркайте с помощ-
та на кората на лимо-
на или четка. Почисте-
те с кърпа.

Със сода за хляб 
Ако трябва да пре-

махнете ръжда от малък 
участък, може да проб-
вате този не толкова аг-
ресивен метод. Сложете 
шепа сода за хляб в мал-
ка купичка и добавете 
1 с.л. вода. Ще получи-
те гъста каша. Намаже-
те ръждясалия предмет 
и оставете да подейства 

за 3-4 часа. Използвай-
те стара четка за зъби, 
за да изтъркате соде-
ната паста с кръгови 
движения. Подсушете 
със суха кърпа.

Търкане
му е майката

Когато става въпрос 
за почистване на ръж-
да от голяма площ или 

корозира-
лият пласт 
е твърде де-
бел, ще се 
наложи да 
го остърже-
те. За цел-
та може да 
ползвате те-
лена четка, 
домакинска 
тел, метал-
на шпатула 
или шкурка. 
След пре-

махването на дебелия 
ръждив пласт може да 
прибегнете до някоя от 
другите полиращи тех-
ники.

За дрехи 
и килими

Ако петното от ръж-
да е върху дреха, прос-
то изцедете някол-
ко капки лимон вър-
ху него и разнесете 
с пръсти. Изплакне-
те със студена вода и 
след това я изперете 
както обикновено. За 
да почистите петно от 
ръжда върху килим, 
използвайте паста от 
сол и лимонов сол. Ос-
тавете я да действа ня-
колко минути, след то-
ва я отстранете с по-
мощта на шпатула или 
тъп нож.

Без значение дали 
ръждата покрива ко-
лелото, инструменти-
те или е оставила пет-
на по дрехите или кили-
ма, само гледката на та-
зи червеникава напаст 
може да накара човек 
да изтръпне. Ръждата 
представлява оксиди-
рано желязо или желяз-
на сплав. Водата и влага-
та обикновено ускоря-
ват този процес. Най-ло-
шото е, че колкото по-
дълго отлагате почист-
ването й, тол-
кова повече 
ръждата коро-
зира.

Ето 5 пред-
ложения за по-
чистване на 
ръжда.
Премахване

 с оцет
Оцетът е 

изключително 
подходящ за 
премахване на 
ръжда от дребни части, 
или инструменти като 
отвертки, глава на чук 
и други малки метал-
ни предмети. Вземете 
пластмасово шише от 
1,5 л и пуснете вътре 
ръждясалите предме-
ти. Напълнете бутилка-
та с бял оцет, така че 
течността да ги покри-
ва напълно и дори да е 
с 2-3 см над металните 
части.  Сложете капач-
ката и разклатете ле-
ко. Оставете оцетът да 
действа за едно дено-
нощие и след това го 
излейте. Използвайте 
цедка, ако сте накис-
нали дребни части, за 
да не ги изгубите. Вни-
мателно подсушете ме-
талните части. Ръждата 
е напълно изчезнала и 
металът блести!

Без 
ръжда 
у дома
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При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на българия“.

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.)

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40 и на:
 https://biotica.bg/androfix-za-zdraveto-na-prostatata 

или в аптеките.

Чести и внезапни позиви 
за уриниране, слаб поток на 
урината, придружен с болка, 
парене и дискомфорт, чув-
ство за непълно изпразва-
не на пикочния мехур… То-
ва са едни от най-изявени-
те симптоми при увеличена 
простата – състояние, тяс-
но свързано с напредване-
то на възрастта и известно 
като доброкачествена про-
статна хиперплазия (ДПХ), 
или аденом на простатна-
та жлеза. Уголемяването на 
простатата, означавано и ка-
то доброкачествена хиперп-
лазия на жлезата, е естествен 
процес при мъжете, прово-
киран от възрастово асоци-
ирани хормонални промени. 
С възрастта се забавя произ-
водството на тестостерон, а 
голяма част от неговото про-
изводно – дихидротестосте-
рон – се натрупва в тъканта 
на простатата и води до хи-
пертрофията й.

Парадоксът е, че за да по-
добрят сексуалната си по-
тентност и либидото, като 
по този начин намалят ри-
ска от простатит с 99%, мъ-
жете трябва да знаят за ле-
карства, които са известни 
само на медицински специ-
алисти. в момента  андро-
фикс се е доказало като 
най-ефективно. Продуктът 
се използва от медицински 
специалисти.

Голям екип от професио-
налисти, който включва во-
дещи специалисти по ал-
тернативна медицина и ле-
кари от различни болници, 
които лекуват всекидневно 
простатит, посвещава някол-
ко години на създаването на 
андрофикс.
Има ли някакви про-

учвания, потвърждаващи 
ефективността на андро-
фикс?

Сертифицирането на ан-
дрофикс е предшествано 
от години клинични изпита-
ния. Професионални уроло-
зи подбират правилата ком-
бинация на съставките дълго 
време и най-накрая успяват 
да разработят напълно нов 
метод за простатита. Пове-
че от 90% от мъжете успяват 
да се отърват от простатита.

андрофикс предлага 
цялостно действие. Симп-
томите дори на нелекуван 
простатит изчезват в рам-
ките на първите дни. Сек-
суалната функция става съ-
що толкова добра, колко-
то е била, когато човекът е 
бил на 18, трудното урини-
ране и болката в скротума 
изчезват. След това се нама-
лява останалото възпаление 
на простатата, което причи-

нява заболяването, премах-
вайки всякаква опасност от 
рецидив.
Доколкото разби-

рам, няма нужда от пре-
глед при лекар, за да ку-
пите андрофикс?

Абсолютно вярно. Най-
добре е да поръчате андро-
фикс от официалния сайт 
на производителя в Бълга-
рия. Всички лекари правят 
така. Първо, е много по-ев-
тино, второ, така се изключ-
ва възможността да закупите 
фалшив продукт, трето, ан-
дрофикс се доставя във вся-
ка точка на страната в рам-
ките на няколко дена. Дос-
тавката е строго поверител-
на, така че можете да поръ-
чате без изобщо да се при-
теснявате.
анДрОФикс - ДеЙсТвие
 Подкрепя дейността на 

простатната жлеза
 Спомага за постигането 

на хормонален баланс
 Подкрепя сексуалната 

функция
 Повишава либидото
  Подобрява общото 

здраве на мъжката полова 
система
 Продуктът облекчава 

урологични проблеми
 Намалява болките и 

честите позиви за урини-
ране
  Действа благоприят-

но при уголемена простата, 
често наблюдаван проблем 
при мъжете над 50 години.
  Мощният състав на 

продукта действа антиокси-
дантно, противовъзпалител-
но, диуретично и защитно
 Подпомага мъжката по-

лова функция
ЗащО Да ПриеМаТе 

анДрОФикс?
Простатата е един от ор-

ганите от мъжката пикочо-
полова система, при кой-
то често настъпват наруше-
ния. Съществуват три здра-

вословни проблема, засяга-
щи простатата:
 Рак на простата. Втора-

та водеща причина за смърт 
сред мъжете. Мъжете над 50 
години обикновено са пред-
разположени към пробле-
ми с простата – до 80% от 
тях имат някакъв проблем с 
простата.
 Простатит. Често сре-

щано възпаление на про-
статната жлеза при мъжете 
от всички възрасти. Обикно-
вено се причинява от бакте-
рии, които инфектират прос-
татата от друга част на тяло-
то. Друга причина за проста-
тита могат да са хормонални 
промени в организма.
  Доброкачествена хи-

пертрофия на простатата. 
Това е постепенно увеличе-
ние на простатата. Смята се, 
че е резултат от хормонал-
ни промени, свързани с въз-
растта. Макар и да не е рако-
во заболяване, увеличената 
простата може да причини 
проблеми като запушване 
на пикочния канал, затруд-
нено уриниране, нарушена 
способност за изпразване на 
пикочния мехур. Това може 
да окаже натиск върху бъ-
бреците и мехура.
в каквО се крие ТаЙна-

Та на анДрОФикс?
Комбинираното дейст-

вие на иновативната форму-
ла, вложена в продукта ан-
дрофикс, работи в няколко 
посоки. Едновремено спо-
собства нормалната функ-
ция на простатната жлеза, но 
и детоксикира организма и 
пречиства кръвоносните съ-
дове от шлаки и холестерол. 
В дългосрочен план това на-
малява риска от инфаркти и 
инсулти, поддържа потент-
ността при мъжете и способ-
ства за пълноценна ерекция.

Произведено от CAPSUGEL – Франция, 
ексклузивно за вита Херб. 

За контакти: Вита Херб, 
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Казвам се Цветанка 
Георгиева, от София, 
на 73 години. 

Пиша ви тези редо-
ве, защото искам да 
споделя, че има начин 
да облекчим страда-
нията в ставите. Бол-
шинството мои съна-
родници преживяват 
тежки дни. След като 
станах на 65 г., при 
мен започнаха став-
ните болки в двете ко-
лена. Лекарите орто-
педи ме лекуваха с как-
ви ли не медикаменти 
и обезболяващи, на ко-
ито ефектът им тра-
еше няколко часа, пол-
за нямах. 

Най-после проче-
тох във вестника 
рекламата на „Ста-
виен”, купих си го 
от аптеката и за-
почнах да го прие-
мам. Вземах по една 
капсула сутрин и ве-
чер в продължение на 
три месеца. Първия 
месец не почувствах 
подобрение. Втория 
месец имах леко по-
добрение болките 
в двигателния апа-
рат изчезнаха и хо-
дех изправена. След 
третия месец бол-
ката изчезна. Се-

„ÑÒÀÂÈÅÍ“ ÌÅ 
ÂÚÐÍÀ ÊÚÌ ÆÈÂÎÒ

търсете в аптеките без рецепта!

га ползвам по една 
капсула „Ставиен” 
на ден за поддържа-
не. Чувствам се до-
бре и се движа спо-
койно. 

Искам да кажа на 
всички – не страдай-
те повече от болки в 
ставите, а ползвайте 
„Ставиен”.
 „сТавиен“ е ви-

сококачествен френ-

ски продукт, който се 
произвежда по Licaps® 
технология за бързо 
усвояване от органи-
зма.
  Съдържа хиалу-

ронова киселина, ри-
бено масло, екстракт 
от куркума, астаксан-
тин.
 Дневен прием от 

2 капсули.

Най-новият и модерен продукт 
при възпаление на простатата
Âèæòå êàêâî ïðåïîðú÷âàò àíäðîëîçèòå

 ако глезените отичат само ве-
чер, дори да няма видими вени по 
кожата и краката да не болят, най-
вероятно се касае за разширени 
дълбоки вени на подбедреници-
те. с годините у мнозина, по-често 
у жените, настъпва отслабване на 
стените на вените. кръвта не може 
да се изтласка от тях и през стени-
те на вените в тъканите на глезе-
ните прониква течност. Те отичат. 
ако сутринта отокът е спаднал, то-
ва почти сигурно показва, че има 
начален етап на разширени вени. 
глезените може да отичат и в други 
случаи. 1. При плоскостъпие (дю-
стабан). Тогава глезените не само 

отичат, но и болят. 2. ако глезени-
те отичат, но отокът не спада, въз-
можно е той да е причинен от ле-
карства - надбъбречни хормони, 
някои препарати против високо 
кръвно налягане (гванетидин, ре-
зерпин), и от химиотерапевтици. 
3. щом заедно с глезените отичат 
и очите, това е сигнал за бъбречно 
заболяване. възможно е да е след 
прекарана вирусна инфекция, ан-
гина, някое възпалително огнище 
в тялото. 4. ако глезените са оте-
кли, зачервени и силно болезне-
ни, навярно е ревматична атака. 
Тя по-често се появява само на еди-
ния крак.

Глезените отичат 
При разширени вени 

и проблеми с бъбреците  
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    В днешно време в България всеки 
5 човек страда от лошо зрение и 
недовиждане. Тенденцията е това 
число да се покачва поради фактори 
от икономическо социалния живот 
на човека. Основната ни част от 
населението няма възможност да се 
набави от необходимите вещества, 
които да поддържат зрението в 
отлична форма. “Често използваните 
и предлагани медикаменти само 
дават краткотраен ефект, а 
реално не отстранява причината”- 
споделят слабовиждащи пациенти. 
Изключително е важно да виждате 
добре, тъй като 80% от сетивната ни 
информация се осигурява от зрението.
  В момента сред нашите български 
Офталмолози (лекари специалисти 
в очни болести) силно се говори 
за откритието на Великобритански 
експерти и специалисти в 
революционния им метод за борба с 
глаукомата и заболявания на зрението. 
Те предоставят възможността да се 
върнат нормалните зрителни функции 
на страдащите благодарение на био- 
молекулярна формула.
 “Без значение дали има те 
констатирана глаукома, късогледство, 
далекогледство, астигматизъм, перде 
или за мъг ле но зре ние, високо очно 
налягане, сухо око, за гу ба на пе ри фер-
но зре ние, плаващи пет на, зат рудн ява-
те се да че те те или друг вид оплакване 
този метод ще ви даде възможността 

да възвърнете нормалните функции 
на зрението и да виждате по-добре.” - 
уверено потвърждават откривателите 
на метода. “Офталмолозите 
бяха шокирани след като видяха  
резултатите. Не можаха да повярват, 
че без намесата на  силни медикаменти 
може да се постигне подобен ефект.” 
- казват английските създатели на 
революционния метод. “Организмът  се 
стреми към самовъзстановяване и е до- 
статъчно да се подпомогне с вещества, 
които притежават съответните 
характеристики, за да се стимулира 
процеса за възстановяване правилното 
функциониране на зрителния 
орган” - споделят откривателите на 
революционния метод с препарата.

 
    Благодарение на съвременната 
технология на молекулярно ниво 
помогна да се създаде уникалният 
препарат “OFTALGON” (Офталгон).  
Формулата на този препарат е 
поместена в капсула съдържаща 
10 активни съставки, които бързо 
и ефективно възстановяват очното 
налягане, правилната работа на 
цилиарният мускул променящ формата 
на лещата съответно и акомодацията 
(фокусирането на образа). Ефективно 
премахва плаващите петна и 
възстановява влажността на окото. 
Подобрява функционирането на 
ретината и зрителния нерв за по 
отчетливо приемане и предаване 

към мозъка на наблюдавания образ. 
“Придържайки се към 2-месечния 
препоръчителен период на ползване 
значително ще подобрите зри- 
телната си способност.” - препоръчва 
производителя на уникалната формула.
    Технологията за обработка на 
ценните съставки не е евтина, и за да 
е финансово достъпен препарата за 
българските граждани, са избегнати 
всякакви посредници и дистрибутори. 
В момента и  покупката  на препарата 
става чрез телефонно обаждане 
към оторизирания представител за 
България и се доставя безплатно до 
дома Ви. 

МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ 
ТЕРАПИЯТА

  “Мъчеше ме перде и ускорително 
губех зрението си. Благодарение на 
препарата след 2 месеца ползване 
отново виждах ясно и отчетливо. 
Намалих диоптъра си с 1 единица”

Георги П., 68 г.,  София
  “Определено след ползването на 
препарата за 2 месеца усещам 
подобрение на зрението и не ми 
сълзят очите.”

Маргарита В., 73г., Варна
  “При поредният ми очен преглед 
лекаря беше в шок как е възможно 
в кратък срок от време да подобря 
зрението си и фокусирането на 
образите!”               

Илиян А., 78 г., Бургас

ВЕЧЕ 12.800 ДУШИ В БЪЛГАРИЯ  ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРИХА ЗРЕНИЕТО СИ И СПОСОБНОСТТА ДА 
ВИЖДАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВИЯ БИОАКТИВЕН НАНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД

КРАЙ НА СЛАБОТО ЗРЕНИЕ И ГЛАУКОМАТА! 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ

024738722

ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА СВОЯ 
„ОФТАЛГОН” СЪС 70% 

ОТСТЪПКА !!! 
ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 54 ЛВ.

ОФЕРТА ВАЛИДНА ДО 30.09.2019г. ВКЛЮЧВАЩА
ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА 
от 08:00 до 20:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

ЕСЕННО ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО 
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ

 “Глаукомата ме мъчеше от 
няколко години. Ползвах различни 
медикаменти, но без ефект. Дал 
съм стотици левове за лечение - уви 
безуспешно. Само с Офталгон виждам 
промяна и зрението ми се подобри “

Василка И., 81 г. , Пловдив

Почти три четвърти от 
всички инфаркти имат свое 
предпочитано време. Инфар-
ктите връхлитат през цялото 
денонощие, но първият връх 
на атаките им е рано сутрин-
та, след разсъмване, между 
6,30 и 9,30 ч. Тогава пациенти-
те биват засягани предимно 
от сревни и тежки инциден-
ти. За изхода е решаващо бър-
зото приемане в интензивно 
отделение. Така смъртност-
та рязко намалява дори при 
тежки инфаркти. Този сутре-
шен връх се дължи на хипер-
тонията, която в много случаи 
е най-висока на разсъмване, 
а нервното пренапрежение 
и отрицателните емоции са 
се засилили от неспокойния 
сън. По-тежки са утринните 
инфаркти и сред диабетици-
те, пациентите с наднормено 
тегло, водещите застоял жи-
вот. За да се преодолее то-
зи сутрешен връх от хипер-
тония, е нужно антихипертен-

зивното лекарство да се взе-
ме късно вечер. Ако се уста-
нови, че кръвното налягане 
продължава да стои високо 
сутрин, по-малка доза може 
да се поеме и през нощта, към 
1-2 часа. Вторият връх на ин-
фарктите е вечер, между 20 и 
23 ч. Те се провокират от не-
посилното физическо напре-
жение през деня, вечерната 
консумация на алкохол и ка-
фе, пушенето, преяждането. 
Това обяснява и защо почти 
80% от вечерните инфаркти 
са при мъже. Те са предим-
но леки и средни по тежест. 
Предпазването е в избягване 
на изброените рискови фак-
тори. Препоръчва се на па-
циентите с хипертония, ате-
росклероза и повишен холес-
терол да бъдат със засилено 
внимание във времето, пред-
почитано от инфарктите, ка-
то избягват провокиращите 
условия и вземат стриктно 
предписаните лекарства.

ÎÏÀÑÍÈÒÅ 
×ÀÑÎÂÅ 

ÇÀ ÈÍÔÀÐÊÒ   
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„вариксин” можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет 

страницата  https://biotica.bg/varixin-za-razshireni-
veni-i-hemoroidi или в аптеките. 

ПрОМОЦиОнална Цена: 
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.) 
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.) 
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.) 

При поръчка на три Продукта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на българия“.

Eфективен метод за разширени вени и хемороиди
Д-р недков обяснява:
„По време на кариерата си съм се 

занимавал с много  случаи на пациен-
ти, страдащи от разширени вени и хе-
мороиди. Има продукти на основата на 
растителни екстракти, даващи очевид-
но добри резултати, и са  алтернатива 
на операцията. Такъв продукт е и теч-
ната формула вариксин. Формулата 
е създадена от нашия виден академик 
Хлебаров и това само по себе си гово-
ри много за продукта. След използване 
на вариксин от моите пациенти мо-
га да свидетелствам неговата ефектив-
ност. Видимо състоянието на техните ве-
ни се подобрява, болката  и дискомфор-
тът  изчезват, добър естетичен ефект се 
усеща след няколко дни. Тази билкова 
комбинация съдържа 300% повече ак-
тивни компоненти, които са причина за 
бързите резултати при премахването на 
разширени вени, подуване и спазми на 
прасците, както и ефективно свиваве и 
прибиране на хемороидите. Във вид на 
течна формула активните вещества са 
още по-концентрирани и се абсорби-
рат много по-бързо. Благодарение на 
това те действат незабавно след прием.

вариксин свива и успокоява възпа-
лените вени, прибира хемороидите и об-
лекчава паренето и болката, възстановя-
ва тъканите и ускорява оздравителния 
процес. Отличен е за профилактика на 
кръвоносната система.

Комбинацията на вложените във ва-
риксин концентрирани извлеци на не-
вен, левурда, хмел, босилек и жълт кан-
тарион участва активно в процесите на 
растеж на епитела и възстановяване на 
кожата, подобрява еластичността на 
кръвоносните съдове, съдейства за от-
тичане на задържаните течности в ор-
ганизма. Билките са щадящ и надежден 
метод, с който хемороидите се прибират 
по напълно естествен и безболезнен на-
чин. Стягащото, но същевременно меко 
и щадящо действие на концентрирания 
билков екстракт вариксин, спомага за 
намаляване на неудобствата, свързани с 
хемороиди. 

Продуктът притежава сертификат за 

качество, което е гаранция за полезност-
та и ефективното му действие. Препоръ-
чителен е тримесечен прием за дълго-
трайни и ефективни резултати.“

как ТОчнО ДеЙсТва 
При ХеМОрОиДи?

Хемороидите са един от най-неприят-
ните здравословни проблеми и хората 
често пъти се притесняват да говорят за 
този проблем, както и да потърсят адек-
ватно лечение. Хемороидите предста-
вляват тъканна маса (възглавнички), на-
мираща се в областта на аналния канал. 
Всички хора притежават хемороидални 
възглавнички, но проблемът се появя-
ва, когато те се уголемят. Около 5% от 
хората получават този проблем в един 
или друг момент от живота си. Появата 
на хемороиди е особено често срещана 
при бременност поради хормоналните 
промени и притискането на кръвонос-
ните съдове. Смята се, че хората, заети 
в професии, свързани с постоянно седе-
не, също влизат в рисковата група, как-
то и хората, работещи тежка физическа 
работа или спорт. Освен това генетично-
то предразположение, хроничните за-
болявания на черния дроб и напредва-
нето на възрастта са рискови фактори. 
Тъй като хемороидалните възглавнички 
много сериозно се влияят от състояние-
то на кръвоносната система, нашата за-
дача е да нормализираме артериалното 
кръвно налягане и да пречистим кръв-
та от нежеланите й съставки. Билките са 
щадящ и надежден метод, с който хемо-
роидите се прибират по напълно естест-
вен и безболезнен начин. Стягащото, но 
същевременно меко и щадящо действие 
на концентрирания билков екстракт ва-
риксин, спомага за намаляване на неу-
добствата, свързани с хемороиди:
 Възстановява тъканите и ускорява 

оздравителния процес
  Предпазва от усложнения и разви-

тие на нови хемороиди и фисури
 Бързо и ефикасно облекчава хемо-

роиди и фисури
 Овладява симптомите на анален 

дискомфорт (болка, дразнене, сърбеж, 

парене)
Не забравяйте, че не винаги опера-

тивните методи са най-добрият и пра-
вилен избор!

вариксин - ДеЙсТвие
 Съдейства за свиване на възпале-

ните вени
 Облекчава болковото усещане, сър-

бежа и подуването
 Неутрализира вредните микроор-

ганизми
  Стимулира оз-

дравителния процес
  Възстановява 

засегнатите тъкани
  Овладява чув-

ството за парене и 
дразнене
 Намалява възпа-

лението
 Повишава съп-

ротивителните спо-
собности на веноз-
ните клапи
 Укрепва стени-

те на кръвоносните 
съдове
 Подобрява кръ-

вообращението
  Блокира ензи-

мите, които причи-
няват увреждане на 
кръвоносните съдо-
ве, и така спира про-
цеса на разрушение 
на стените на вените.

вариксин е ПОДХОДЯщ За:
 Всички, които имат периодично 

повтарящи се проблеми с хемороиди 
и фисури
 След операция на хемороиди и фи-

сури за по-бързо възстановяване
 Страдащи от запек – за облекчаване 

на изхождането и предпазване от анал-
ни проблеми и усложнения
 Хронична венозна недостатъчност

и мазнини да бъдат мно-
го малка част от диетата.

Така например, когато 
пълнозърнестите проду-
кти не присъстват в дос-
татъчни количества в ди-
етата, се наблюдават ре-
дица заболявания ка-
то бери-бери, 
констипация и 
други. 

П л о д о в е -
те и пълнозър-
нестите продукти 
са богати на фибри, кои-
то са от първа необходи-
мост за чревното здра-
ве, и полифеноли, които 
имат противовъзпали-
телно действие. Липсата 
им в диетата води до хро-
нични заболявания и по-
малка продължителност 
на живота.

Диетата с високо съ-
държание на сол е осно-
вен проблем за западния 
тип хранене. Тя води до 
редица сърдечносъдо-
ви заболявания. В стра-
ните от Централна и Юж-
на Африка се наблюдава 
недостатъчност в диета-
та на пресни плодове и 
зеленчуци, а също и на 

ядки и семена.
Характерно за запад-

ното хранене е прие-
мът на мно- г о 
ч е р в е н и 

меса, об-
работени меса (шунка, 
пастърма, хамон и т.н.), 
транс мазнини, подсла-
дители, газирани напит-
ки, обработени захари и 
т.н. Всички тези храни са 
причина за редица забо-
лявания като диабет, хи-
пертония и затлъстява-
не.

Последните няколко 
години се водят актив-
ни кампании за въвеж-
дане на здравословното 
хранене като начин на 
живот, като тези навици 
трябва да бъдат изграж-
дани от най-ранна дет-
ска възраст. Храненето 
с пресни и сезонни пло-

дове и зеленчуци, пълно-
зърнести продукти, ядки 
и семена е от ключово 
з н а ч е - ние за здраве-
то. Ето и някои от 

хра-
ните, които би т р я б -
вало да присъстват на 
трапезата във всеки дом.

Зеленолистни зелен-
чуци - спанак, зелена са-
лата, лобода, тученица и 
т.н. Те са отличен източ-
ник на витамин А, С и Е, 
а също на желязо, ман-
ган и цинк. Също така те 
са източник на антиокси-
данти.

чесън. Той е тради-
ционна храна за българ-
ската трапеза. Богат е на 
манган, калций, фосфор, 
селен, витамини В6 и С, 
което означава, че бла-
гоприятства както кос-
тите, така и щитовидната 

жлеза. Смята се, че голя-
ма част от лечебните му 
свойства идват от съдър-
жанието му на сяра във 
биологично-активните 

вещества като алицин, 
който допринася и за 
така характерната ми-
ризма. Други полезни 

вещества са олигозаха-
ридите, богатите на 
аргинин протеини, 
селенът и флаво-

ноидите. Има про-
учване, което показ-

ва ефективността на че-
съна при над 160 боле-
сти. Особено ефективен 
е при вирусни и бакте-
риални инфекции.

Домати. Също тради-
ционна храна за бълга-
рите. Те са пълни с хра-
нителни вещества, вклю-
чително и много полез-
ни фитохимикали. Дома-
тите са чудесен източник 
на лутеин, зеаксантин и 
витамин С, съдържат се 
и още витамини А, Е, В, 
калий, манган и фосфор. 
Ликопенът в доматите 
силно намалява риска от 
инфакрт. Интересен факт 
за него е, че при готве-

не на доматите ликопе-
нът се повишава, а не на-
малява.

карфиол. Една пор-
ция от този вкусен зе-
ленчук съдържа 77% от 
препоръчителната доза 
вит С. Също така е чуде-
сен източник на витамин 
К, протеини, тиамин, ри-
бофлавин, ниацин, маг-
незий, фосфор, влакни-
ни, витамин В6, фолиева 
киселина, пантотенова 
киселина, калий и ман-
ган. Карфиолът може да 
се консумира суров в са-
лата, печен, варен.

риба. Рибите са бога-
ти на полезни мазнини 
(омега-3), от тях полза 
имат сърдечносъдовата, 
храносмилателната сис-
тема, а също и психиче-
ското ни здраве.

Други полезни храни, 
които трябва да консу-
мираме, са бобови кул-
тури, ядки, семена, раз-
лични видове меса, яй-
ца, мляко и млечни про-
дукти, зехтин, цитруси и 
всички видове пресни и 
най-вече сезонни плодо-
ве и зеленчуци.

Непълноценната диета е по-вредна 
от тютюнопушенето и високото кръвноМакар че високо-

то кръвно наля-
гане и тютюнопу-

шенето са сред най-ви-
сокорисковите фактори 
за много заболявания и 
ранна смърт, непълно-
ценната диета се оказ-
ва по-честа причина за 
здравословни пробле-
ми. Скорошно проучва-
не потвърди, че всеки 
пети смъртен случай в 
световен мащаб е в ре-
зултат на системна не-
пълноценна диета.

Учените съобщават, 
че диета, богата на сол, 
но бедна на плодове, 
пълнозърнести проду-
кти, семена и ядки, се 
свързва с голям процент 
на ранна смъртност. В 
проучванията си учени-
те използват въпросни-
ци, в които участници-
те попълват какви хра-
ни най-често пазаруват 
и как приготвят ястията 
си. Дали предпочитат да 
се хранят с пресни хра-
ни или полуготови и ви-
сокообработени.

Целта на здравни-
те организации е здра-
вословното хранене да 
бъде част от кухнята на 
всеки дом, а обработе-
ните храни с високо съ-
държание на сол, захари 

пълнозърнестите проду-
кти не присъстват в дос-
татъчни количества в ди-
етата, се наблюдават ре-
дица заболявания ка-
то бери-бери, 

те и пълнозър-
нестите продукти 
са богати на фибри, кои-

мът на мно- г о 
ч е р в е н и 

меса, об-

з н а ч е - ние за здраве-
то. Ето и някои от 

хра-

жанието му на сяра във 
биологично-активните 

вещества като алицин, 
който допринася и за 
така характерната ми-
ризма. Други полезни 

вещества са олигозаха-

ноидите. Има про-
учване, което показ-

тази формула дава много добри резултати и при тромбофлебит, мозъчна атеросклероза, слединсултни 
състояния и оказва общо благоприятно влияние върху кръвоносната система.
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Възелът в 
щитовидната жлеза
 е често явление   

Възлите в щитовидната жлеза са 
често явление и у възрастни, и у 
млади. Много от тях се откриват 
при случаен преглед, защото дъл-
го не дават признаци. Самите въ-
зли почти в 9 от 10 случая са до-
брокачествени. Злокачествените 
може да не се проявят с години. 

Значителна част от тях не поемат 
белязания йод при изследването, 
докато останалата част от жлеза-
та го поема. 

Затова на снимката тези възли 
излизат "студени". Има обаче и зло-
качествени възли, които поглъщат 
йода и се виждат като "топли". До-
брокачествените възли също мо-
же да са топли и студени. Така че 
делението на "топли" - доброка-
чествени, и "студени" - подозри-
телни, дава известна представа за 
състоянието на възела, но не мо-
же да определи дали той е злока-
чествен. За да се постави сигурна 
диагноза, възелът се пунктира с 
тънка игла, вземат се клетки, ко-
ито се изследват. 

Доказването на доброкачестве-
ност внася известно успокоение, 
но всеки възел трябва да се на-
блюдава, защото не са изключени 
изненади в развитието му.

Често наричат туче-
ницата кралицата на 
плевелите. Ще я види-
те на всевъзможни мес-
та в изобилие и понеже 
се смята за бурен, во-
дят непримирима бор-
ба с нея. А напразно! 
Набедената за плевел у 
нас тученица заема по-
четно място на трапе-
зата на чужденците. По 
цял свят сочната трева 
се счита за една от су-
перхраните. В Гер-
мания струва по-
скъпо от гроздето. 

Това е, защо-
то има чудодей-
ни лечебни свой-
ства. Тя съдържа 
7 пъти повече ви-
тамин С от цитру-
сите. Мастните ки-
селини омега-3 в 
нея са пет пъти по-
вече, отколкото в 
спанака.

Съдържанието 
им е по-високо до-
ри от някои рибни 
масла. Те спомагат 
за пречистване на кръв-
та и предпазват кръво-
носните съдове от нат-
рупване на плаки. Ос-
вен това пазят от скле-
розирането им и съот-
ветно от инфаркт. Бога-
та е на витамини А, В6, В9, 

минерали - калций, ка-
лий, натрий, магнезий и 
фосфор, манган и желя-
зо. Благодарение на ви-
сокото съдържание на 
магнезий тученицата е 
полезна за сърцето.

Смята се, че туче-
ницата предпазва и от 
рак. Тъй като съдържа 
два вида пигменти, ко-
ито са мощни антиок-
сиданти - бетацианин и 
бетаксантин, тя се бори 

с действието на свобод-
ните радикали. Нейното 
антиоксидантно дейст-
вие пречиства кръвта и 
балансира стойностите 
на кръвното налягане и 
холестерола. Много хо-
ра с висок холестерол 

ТученицаТа -
плевел и лекарство
нашият читател и абонат Симеон игнатов 

от село овчеполци, Пазарджишко, иска да научи 
повече за тученицата, защото досега я е позна-
вал само като плевел. ето повече информация 
за това чудодейно растение. ако и вие желаете 
да разберете нови неща за някои неизвестни или 
пък познати растения и билки с непознати за вас 
свойства, пишете ни! може и вие да разкажете 
за тях! очакваме ви! „П” 

търсят естествени начи-
ни за понижаването му 
и дори не подозират, 
че считаната за плевел 
тученица перфектно се 
справя с това.

Тученицата е сред 
храните, които помагат 
изключително много за 
отслабване. Благодаре-
ние на съставките в нея 
тя е незаменим помощ-
ник в битката на човеш-
кия организъм с излиш-
ните килограми.

За ядене стават лис-
тата и стъблата. Расте-
нието може да се из-
ползва като добавка 
към салатата или осно-
вен зеленчук, от него 
може да се приготвят 
таратор и пресни соко-
ве. Тученицата може да 

се добави и към обичай-
ни рецепти със спанак 
и лапад. 

С тученица можете да 
пригответе традицион-
ния за нашата кухня та-
ратор, както и млечна 
салата „Снежанка".

 Хипертоничната болест обикно-
вено се развива бавно, с години. Друг 
път протича на скокове в зависимост 
от психичното и физическото състо-
яние на пациента, от напреженията, 
на които е подложен, наднорменото 
тегло, грешките в режима и хране-
нето. Съществуват различни класи-
фикации на хипертоничната болест. 
Лечението на хипертонията е много-
странно, съществуват десетки лекар-
ства и те трябва да се съобразят със 
стадия, в който се намира болестта. 
Най-удобна за пациента е класифика-
цията в три стадия. Тя е водеща при 
определяне на лечението. ПЪРВИЯТ 
СТАДИЙ е начален и обратим. Фаза А 
е предхипертонична, с временни по-
качвания на налягането при психич-
ни напрежения. Тя не изисква някак-
во лечение, а предпазване от стресо-
ве и водене на хигиенен живот. Във 
фаза Б има преходна хипертония, с 
временни покачвания на налягането 
до 150-160/90, дори и повече, които 
след ден-два отминават. Тя изисква 
режим на хранене, работа и почив-
ка. Така налягането може да се под-
държа в нормата. ВТОРИЯТ СТАДИЙ е 
на постоянната хипертония. Във фа-
за А тя още не е устойчива. Стига до 
160-170/90-100, връща се в норма-

та или се застоява на 150-169/90. Тя 
изисква вече строго спазване на ре-
жима, намаляване на наднорменото 
тегло и постоянно вземане на леко 
лекарство, дори и през светлите пе-
риоди. Във фаза Б хипертонията ве-
че не играе, тя е постоянна. И може 
да се държи под контрол само с ле-
карства и спазване на строг режим. 
Всяко негово нарушение рискува да 
се появи хипертонична криза и да 
се налага въвеждане на ново или до-
пълнително лекарство. Това е стади-
ят, в който до края на живота си ос-
тават най-голям процент пациенти. 
В него са по-чести инфарктите и ин-
султите. ТРЕТИЯТ СТАДИЙ е склеро-
тичен. В малките съдове се разви-
ват изменения, които засягат орга-
ните - сърдечния мускул, ретината, 
бъбреците. Фаза А е компенсирана. 
Болните са работоспособни, качест-
вото на живота им е още задоволи-
телно, те запазват социалните си кон-
такти. Прилагането на няколко ле-
карства е почти задължително, за да 
се държи хипертонията под контрол. 
Фаза Б е декомпенсираната хиперто-
ния. Бол ните са на легло поради сър-
дечна или бъбречна недостатъчност. 
Животът им се поддържа с комбина-
ции от лекарства.

Лечението на хипертонията 
е според нейния стадий  
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Векът на Хайтов

От стр. 1
Не го обичаха лесо-

въдите, колегите му, за-
щото повече от всички 
обичаше гората, бъл-
гарската Маgna silva 
bulgarica, бранеше я, 
посочваше какво ще 
остане след хищниче-
ския горолом, познава-
ше характера и душа-
та на всяко дърво. Не 
го обичаха щатните ис-
торици, защото нахлу 
устремно във владени-
ята им и заяви катего-
рично къде според не-
го и проучванията му 
е Мавзолеят на Апос-
тола. Оплюха го, 
обругаха го, но не 
бяха убедителни. 
Защото умишле-
но или от немар-
ливост бяха загу-
били веществе-
ното доказател-
ство – костите, 
открити в „Света 
Петка”. Една ДНК 
експертиза щеше 
да покаже чия те-
за е вярната. Не го 
обичаха властите 
– не беше от ловната 
дружинка на Първия, 
не умееше да превива 
гръб и да ниже елейни 
слова за силните на де-
ня. Не го обичаха и го-
ляма част от пишещи-

те братя – къде от за-
вист, къде заради пря-
мия му и открит харак-
тер. Затови и ровеха в 
коша с бельо, дано из-
ровят нещо нечисто. Не 
бяха на висотата на спо-
ра му. Затова Богомил 
Райнов ще каже: „Него-
вите конфликти се изви-
сяват до антична траге-
дия”. Но неговите битки 
и конфликти се свежда-
ха само до еднa – защи-
та на българщината. В 
интервю от 1999 г. той 
казва: „Не се отказвам 
от вярата си в звездата 
на България, от убежде-

нията си, от истината, на 
която служа и която ос-
мисля живота ми. Ще на-
правя всичко, за да оста-
на верен на себе си. То-
ва, макар и скъпо да се 
заплаща, ми осигурява 

ниалните му разкази, 
на страстната му пуб-
лицистика, на огнено-
то му слово. Защо ли? 
Може би най-прецизен 
е отговорът на този въ-
прос от поета Любомир 
Левчев: „След Иван Ва-
зов народният писател 
на България е акад. Ни-
колай Хайтов.”

Именно народният 
писател! Опитайте се да 
си представите българ-
ската култура пред ХХ 

век без Хайтов. Има 
ли български читател 
да не се е трогвал от 
героите на знамени-
тите „Диви разкази” 
и „Шумки от габър” – 
произведения, влезли 
в златната съкровищ-
ница на българска-
та литература, преиз-
давани многократно, 
превеждани на десет-
ки езици? Ами хайду-
тите? Ефрем Каранов 
имаше животоописа-

ние на Осоговската ца-
рица, но перото на Хай-
тов даде колорит и из-
дигна Румена войвода 
до Жана д'Арк, превър-
на я в една от най-ярки-
те женски образи в бъл-

гарската история.
Голяма част от не-

говите герои стигна-
ха до широката публи-
ка чрез киното. По сце-
нарии на Хайтов бяха 
създадени класически-
те за българската кине-
матография филми ка-
то „Козият рог“, „Мъж-
ки времена“, „Краят на 
песента“,„Дърво без ко-
рен“, „Орисия“, ”Воево-
да”, телевизионната по-
редица „Семейство Ка-
линкови“.  Телевизи-
онният сериал „Петко 
войвода” обезлюдява-
ше улиците на българ-
ските градове и села, а 
екипът след приключ-
ването му обикаляше 
тържествено страната 
воглаве с Васил Михай-
лов, посрещани нався-
къде като освободите-

ли с хляб и сол.
И все пак не само та-

лантът и дарованието 
донесоха на Николай 
Хайтов огромната лю-
бов и преклонение на 
българския народ. Пи-
сателят Николай Пе-
тев заявява: „Хайтов 

като никой друг днес 
ни преподава най-ва-
жния урок, който го 
няма в училищната 
програма – урок по 
родолюбие.”

Може би днес твор-
чеството на Николай 
Хайтов е по-актуално, 
по-значимо, по-по-
требно. Защото на сис-
темните атаки и уда-
ри срещу българско-
то слово, българското 

минало, 
българ-
с к а т а 
памет и 
д о с т о -
инство 
те са 
здрав и 
непре-
одолим 
щ и т . 
А мо-
же би 
и защо-
то днес, 
уви, ня-
ма чо-
век с 
м а щ а -

бите на Хайтов, кой-
то да отстоява така 
страстно и самоот-
вержено българската 
кауза.

Николай Хайтов бе-
ше последният велик 
Българин.

иван васев

Негови думиЖизнен път

чисто сърце."
И днес Хайтов е трън 

в очите на някои. Не са 
необходими много уси-
лия да се сетим защо. 
Започналите разруха и 
разграбване на постро-
еното в последния по-
ловин век, яростните 
атаки на глобалистите 
и отродителите срещу 

езика, традициите, ис-
торията, паметта на на-
рода не можеха да оста-
вят безразличен човека, 

посветил живота и та-
ланта си на отечеството. 

Многократно повече 
са тези, които го обичат. 
Обичат го хората, оби-
чат го българите, оби-
чат го читателите на ге-

„Изтървем ли Бъл-
гария, изтървали сме 
всичко.“

„Левски е еманация 
на българщината в 
най-висшата й форма“.

„Главата ми да отсе-
кат, пак ще викам: „Да 
живее България!'“

„Единственото ми 
агрегатно състояние е 
Националист!“

„Крила имат само 
тия, дето сърце им ис-
ка да лети!“

„Орлиците се ловят 
с живо месо, а не с мър-
ша!“ 

„Българинът има 
нещо общо с лисица-
та: точно когато я ми-
слиш за умряла, тя ху-
кне. Много пъти това 
ни е спасявало, дано 
и този път да ни спа-
си от нашите и чужди-
те гробари, които са се 
хванали вече за лопа-
тите. Нацията ни сега 
е в безпътица, но не е 

безпътна.“ 
„В една зверилница 

толерантност означа-
ва смърт.“  

"Има ли майстор-
лък, парите сами ще 
дойдат." 

"Oбичате ли расте-
нията? Забавляват ли 
ви буболечките? Въл-
нувате ли се, когато 
две пеперуди се пре-
гръщат? Харесва ли 
ви миризмата на дива 
чубрица? Трогвате ли 
се от багрите и разно-
образието им Ако на 
тези въпроси бихте 
могли да отговори-
те с "да" – вие сте чо-
век щастлив. Можете 
ли да се възхитите на 
един залез, да се трог-
нете от играта на вя-
търа, когато си прави 
кули от облаците и ги 
разваля с един замах, 
за да издигне още по-
величествени? Обича-
те ли понякога да слу-

шате вятъра и да си го-
ворите с него? Успо-
коява ли ви шумоле-
нето на листата? Ако 
и това умеете да пра-
вите – вие сте много 
щастлив. Защото то ще 
означава, че... вие ня-
ма да останете нико-
га сам, че имате... ця-
ла в с е л е н а от зеле-
ни дървета, от цветя и 
пеперуди, от буболеч-
ки и мравки, от изгре-
ви и залези, от звукове 
и аромати." 

"В такова време ти 
се ще да имаш две 
сърца - едно за чест, 
друго за мерак, а то, 
 опустялото - едно: раз-
сечи го, разкъсай го - 
пак едно!" 

"Раждането го не 
зная как е, ала жене-
нето беше мъчно." 

"Eдно е да ти се ис-
ка, друго е да можеш, а 
пък трето и четвърто - 
да го направиш .” 

Николай Хайтов е роден на 15 сеп-
тември 1919 г. в с. Яврово, Пловдив-
ско. Завършва прогимназия в род-
ното си село. Работи като чирак в 
магазин за брашно, келнер в кръч-
ма, камериер и общ работник в же-
лезопътните кариери край с. Кру-
мово в продължение на 3-4 години. 
През 1938 г. се дипломира в гимна-
зията в Асеновград. Завършва ле-
совъдство в Софийския универси-
тет през 1943 г. От есента на 1944 г. 
е войник в Пловдив.

През 1946 г. постъпва на работа 
в Родопите като участъков горски, 
от 1951 г. е инженер лесовъд в гор-
ско стопанство „Боровец“. Две годи-
ни е безработен и започва да пи-
ше  очерци. Първият е публикуван 
през 1954 г. в сп. „Септември“. След-
ва предложение за сътрудничество в 
списанието. Пише очерци за вестник 
„Работническо дело“, „Кооперативно 
село“ и др. Очерците, които печата, 
издава в първата си книга „Съперни-
ци“ през 1957 г. През 1959 г. е приет 
за член на СБП, работи като редактор 
във в. „Народна култура” и сп. „Наша 
родина“. От 1975 до 1977 г. е предсе-
дател на Столичния съвет на култу-
рата, член е на Управителния съвет 
на СБП от 1966 г. и секретар на СБП 

(1966 – 1968). През 1966 г. става гла-
вен редактор на сп. „Родопи“.

През 1965 г. излизат „Шумки от га-
бър”, две години по-късно -знамени-
тите му „Диви разкази“. Те имат над 
10 издания в България, преведени 
са на 28 чужди езика, включително 
китайски. През 1989 г. излизат „Из-
брани произведения“ в 3 тома. Хай-
тов пише над 10 пиеси, 800 статии и 
рецензии. Общият тираж на книги-
те, които са издадени и преиздаде-
ни в България, е над 4 милиона ек-
земпляра.

Николай Хайтов е председател на 
СБП от 1993 до 1999 г., като преди 
това е негов секретар от 1966 до 
1968 г. Носител е на Димитровска 
награда за проза, на Националната 
литературна награда „Йордан Йов-
ков“ (1995) и на Вазовата награда за 
литература (1997). Избран е за ака-
демик през 1997 г. от Българската 
академия на науките. През 2000 г. е 
удостоен с орден „Стара планина“ 
първа степен.

Има 2 синове – Александър (скулп-
тор) и Здравец (архитект), и дъщеря 
Елена Хайтова.

Умира на 82-годишна възраст на 
30 юни 2002 г. и е погребан в Цен-
тралните гробища в София.
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7-годишната осино-
вена щерка на актьора 
Чочо Πопйорданов ни-
кога няма да носи него-
вата фамилия, решиxа 
на последна инстанция 
съдебните магистрати.

B продължение на 3 
години вдовицата на 
покойния артист се бо-
реше xлапето да вземе 
презимето и фамилия-
та на прочутия си татко, 
но уви, съдът се оказа 
непреклонен.

Πо документи мал-
ката Екатерина е за-
писана в регистрите с 
имената на майка си – 
Даниелова Mирчева. 
Bъпреки че Даниела 
и Чочо бяxа одобрени 
за родители на малко-
то момиченце, актьо-
рът си отиде буквално 
дни преди дъщеричка-

тъй като реално един-
ственият попечител на 
детето е Даниела. А 
без негов подпис мал-
ката Kатя няма как да 
е Екатерина Πетрова 
Πопйорданова.

Bъпреки че прижи-
ве бе подал молба за 
осиновяване и всички 
законни права над де-
тето, Чочо не успя да й 
се порадва.

Любо Hейков отдавна е доказал, 
че освен голям актьор, е и голям чо-
век. Tова се разбра за пореден път 
след смъртта на брат му, когато той 
се погрижи за неговата 
дъщеря. Звездата и проду-
цент на „Kомиците“  за по-
реден път доказа, че може 
да бъде сериозен и да се 
разчита на него.

От няколко години той 
се грижи за дъщерята на 
починалия си през 2013 г. 
брат Цветан. Според близ-
ки до Hейков наскоро той 
подал документи за попе-
чителство за официален 
настойник на Ина заедно 
с нейната майка. Самият 
продуцент не пожела да коментира 
личния си живот.

„Ако ме питате за работа – да, но за 
друго извън това не говоря“, споде-

ля той. Още след трагичния край на 
Цветан, който си отиде без време от 
инфаркт, Любо взе момичето да жи-
вее у тяx, за да му бъде по-леко. Де-

тето тогава беше на 
16 години и сега го 
счита  за свой вто-
ри баща, разказват 
съседи.

Ина вече е на 21 
години и се чувства 
добре в жилището 
на Hейков в София 
в компанията на съ-
пругата му Гинка и 
биологичната му 
дъщеря Анна. Двете 
момичета се обичат 
като кръвни сестри. 

Ина е много благодарна на чичо си, 
тъй като освен че й е подсигурил без-
грижен живот, е поел изцяло разxо-
дите за образованието й.

Подадена рЪка

Πевицата Tони Ди-
митрова все още няма 
нов мъж в живота си, 
след като миналата го-
дина се раздели с музи-
канта Иван Ченов.

Двамата имаxа 4-го-
дишна връзка, а 2 годи-
ни дори живяxа заед-
но. Според злите ези-
ци причината за раздя-
лата е страстта на Че-

нов към 
x а з а р т а , 
но изпъл-
нителката 
така и не 
потвърди 
това.

Н а с к о -
ро тя спо-
дели лич-
ни не-
ща, което 
очевидно 
е засегна-
ло Ченов. 
„ H я м а м 
нов мъж 

в живота си. А дори и 
да имам, никога повече 
няма да дам гласност на 
отношенията си. Hяма-
ше начин в предишната 
ми връзка да не се раз-
бере, но в един момент 
се запитаx дали няма да 
се срамувам, като по-
кажа кой е човекът до 
мен. Tой не оцени това 
и сега се срамувам, че 

съм показала, че оби-
чам някого. Tова нико-
га повече няма да се 
случи“, категорична е 
Tони.

Tя не скри, че откак-
то с младия музикант 
са се разделили, са се 
засичали няколко пъти 
в Бургас, но се подми-
навали като непознати. 

Hакърнен от думи-
те й, самият Ченов й 
отвърна, като използ-
ва за трибуна профила 
си във Фейсбук: „Чета 
днес поредната статия, 
в която уважаемата Tо-
ни Димитрова се сра-
мувала от мен. Hякои 
ще кажат - защо четеш 
и се занимаваш с тези 
глупости, други нищо 
няма да кажат… Hо въ-
просът ми е: не трябва 
ли аз да се срамувам 
все пак“, написа по ад-
рес на бившата си лю-
бима Ченов.

Страницата подготви  Соня ВЪЛКОВА

Ðàçáîëÿõ ñå îò 
çäðàâåîïàçâàíåòî 

Аптека с няколко 
гишета, обслужвани 
от прилично облечени 
аптекарки. Спрях се на 
едно от тях, където се 
приемат рецептурни 
книжки. Бях обиколил 
много аптеки, все липс-
ва някое от предписа-
ните ми лекарства, и те 
ми връщаха книжката 
със съвет да ги потър-
ся в друга, защото без 
едно не могат да се из-
пълнят останалите. На 
следващата ми казват, 
че имат липсващото, но 
при тях пък няма дру-
го. Влязох в новата ап-
тека, но се получи съв-
сем друго нещо. Фар-
мацевтката взе книж-

ката, без да провери за 
липсващи лекарства, и 
я внесе за изпълнение.

Чаках повече от по-
ловин час, тя ми пода-
де книжката обратно и 
заяви за липсващото. 
Обясни ми, че ще тряб-
ва да ида отново при 
личния лекар да ми из-
пише заместител. Загу-
бих цял ден, обикаляй-
ки аптеките, а личният 
лекар идва в селото ни 
през ден. То е отдале-
чено на 35 км от града 
и се налага по два-три 
пъти да ходя дотам. Аз 
се отказах от липсва-
щото, за да получа дру-
гите, и я помолих да ми 
ги даде, защото ще из-

СПоделете С наС

та му да прекрачи прага 
на дома му.

Bдовицата му все пак 
получи попечителство 
над нея, но тъй като с 
Чочо нямаxа брак, мал-
ката няма право да но-
си името на осиновите-
ля си. Социалните служ-
би са категорични, че не 
могат да запишат фами-
лията на актьора в доку-
ментите на дъщеря му, 

Предлагам решение Ùерката на ×о÷о Ïопéорäанов 
няìа äа носи ôаìилията ìó

Tони Димитрова е без нов мъж 

пусна авто-
буса. Тя без 
п р и т е с н е -
ние ми каза, 
че така и та-
ка ще изпус-
на автобуса, 
защото отно-
во ще чакам 
за ред, тъй 
като първо-
то чакане не 
се зачитало.

Не напра-
ви, както в 
останалите 
аптеки, кои-

то предварително зая-
вяват за липсващото ле-
карство, за да го потър-
ся на други места. По-
питах за името им – да 
го споделя в средства-
та за масова информа-
ция. Тя каза своето и на 
аптеката, добави и че е 
управителка.

С това писмо не ис-
кам да черня хора-
та в белите престилки. 
Спестявам името на ап-
теката и на фармацевт-
ката заради авторитета 
на останалия добър ко-
лектив.

Марин БурТОв, 
с. славовица, 

обл. Плевен

Уважаема редакция, пиша ви по по-
вод поместеното писмо на В.И. от Со-
фия в   бр. 20 на вестник „Пенсионе-
ри”, озаглавено „Нямам ли право на 
щастие?”. В него тя описва съдбата 
си, че е вдовица на 65 г. и се е събра-
ла с един мъж за съв-
местно съжител-
ство, но дъще-
рите й не го 
одобряват 
и искат 
той да 
напусне 
дома им.

Скъпа 
г о с п о -
жо,

В а ш а -
та съдба 
много ме 
развълнува, 
искам да спо-
деля това, кое-
то мисля. Човек се 
ражда, за да изживее 
живота си в труд и борба, 
да изпита радостта, да пома-
га на хората и те на него, когато 
това е необходимо.

Щастието е трудно постижимо, то 
може да бъде изпитано за кратко или 
за по-дълго, но затова са нужни бито-
ви и други условия. Да отдаваш си-
лите и способностите си за хората и 
на любимия човек, това е частица от 
щастието.

Аз ви предлагам решение на про-
блема ви – сменете си жилището, ос-
тавете дъщерите си сами и идете на 

село. Това е така, защото и днес се-
лото е спокойно кътче за живеене, 
там може да намерите добри хора, 
готови винаги да се отзоват. 

Споделете това със своя партньор 
и го убедете, че за вас това е добро 
р е ш е н и е . Аз ви пред-
лагам за хи-

л я -

д а 
л е в а 

да ку-
пите сел-

ска къща във 
Видинско и там 

да заживеете.
Ако решите да осъ-

ществите това, свържете 
се с Васил на 0877/098905, 

срещнете се в София и обсъ-
дете всичко. 

Заменете динамичния и не-
спокоен живот в големия град с друг, 
по-добър и щастлив.

С уважение!
стоян ПрОДанОв, 

с. Побит камък, обл. разград
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   Звездата от хитовия филм 
„възвишение” и сериалите „Под 
прикритие” и „ние, нашите и ва-
шите” е роден в София на 7 юли 
1975 г. на 15-годишна възраст се 
изявява в телевизионното преда-
ване  „коктейлите на влади“. За-
вършва натФиЗ в класа на проф. 
Здравко митков. играл е в театър 
„София”, народния театър „иван 
вазов“, „българска армия“, Сати-
ричния театър, театър „Сълза и 

смях“, Пловдивския, Сливенския и 
Пернишкия театър. участвал е в 
популярното телевизионно шоу 
„Шаш“ с  влади въргала и кофи ба-
боне. Снима се във филма „опера-
ция Шменти капели“  на режисьора 
иван митов. актьорът има учас-
тие в първия сезон на телевизион-
ното риалити предаване „кърти-
цата”. кирил ефремов е участвал 
в редица чуждестранни продукции 
с холивудски знаменитости. 

От стр. 1 
Напоследък това се 

случва трудно, тъй ка-
то ангажиментите ми не 
го позволяват. Обичам 
пътуванията, но когато 
са свързани с релакс, 
а  не с работа. Наскоро 
бях в Берлин и Хамбург, 
Герма-
ния, със  
с п е к -
такъла  
„Мъжът 
на жена 
ми” на 
М а р и -
ус Кур-
кински 
заедно 
с Ненчо 
Илчев и 
М а р и я 
Сапун-
д ж и е -
ва. То-
гава ус-
п я х м е 
с коле-
гите да 
съчетаем полезното с 
приятното, работата с 
почивката, макар и за 
кратко. Разходихме се 
сред спокойния град, 
срещахме българи, кои-
то работят там. Беше  ин-
тересно и приятно пре-
живяване. 

- Завладявате пуб-
ликата от дете с учас-
тието си в телевизион-
ни предавания. играе-
те в едни от големите 
театри у нас. 

- В 5-и клас се записах 
в театрална школа, след 
което  започнах да тър-
ся нещо по-сериозно и 
отидох в театър „Сълза и 
смях”. Играехме в спек-
такли, учихме се  в те-
атъра и кандидатствах 
в НАТФИЗ. Киното и те-
левизията дойдоха след 
това.

- една от популяр-
ните ви роли е в спек-
такъла „Джина и Фи-
дел”. имате привиле-
гията да представяте 
образа на бившия ку-
бински лидер. какво е 
усещането?

- Да играеш Фидел 
Кастро, е вълнуващо 
усещане! Всеки път, ко-
гато трябва да играя, се 

вълнувам. За мен роля-
та на Кастро е велико-
лепно преживяване, за-
щото той е велика лич-
ност и човек, който цял 
живот се е борил за ед-
на-единствена кауза - да 
бъде народът му свобо-
ден и да живее добре.

- Постановката е на 
известния  унгарски 
драматург и режисьор 
Жолт Пожгаи. любо-
питно е какво ли 
ви каза той за пи-
есата и за среща-
та си с Джина ло-
лобриджида?

- Жолт Пожгаи е 
имал честта да по-
знава лично Джи-
на Лолобриджида. 
Пиесата е базира-
на на разговорите 
му с нея, използ-
вал е богат мате-
риал от истори-
чески документи, 
представял си е та-
зи среща, но част 
от сюжета е худо-
жествена измисли-
ца. Любовта в пие-
сата е на седми-ос-
ми план. Загатната, 
тя идва от само се-
бе си... Режисьорът 
ни разказа какво е 
усетил при разго-
ворите си с Джина 
Лолобриджида и 
как е възприел Фи-
дел през нейните очи.

- „случайна среща” 
също е великолеп-
на постановка с ваше 
участие...

- Благодаря! Да, тя е 
романтична комедия 
на английския майстор 
на драматургията и те-
левизионните ситкоми 
Ерик Чапъл. Авторът 
ни среща с четиримата 
си герои в кризисен за 
тях момент -  загубили 
са  пътя към успеха, раз-
минали са се с любовта и 
отчаяно са се вкопчили  
в поредната илюзорна 
забава. Но идва момен-
тът на отрезвяването  и 
героите се срещат с ми-
налото, което е остана-
ло непокътнато със сво-
ята чистота и наивност.

- Прехвърлихте 40 
години. какво разбра-
хте за себе си през по-
следните 10?

- С годините разби-
рам, че  личните и про-
фесионалните ми от-
говорности са вече на 
друго, по-сериозно ни-

во. Отговорността е го-
ляма за семейството ми, 
за финансите и за рабо-
тата. Ко-
гато си на 
20 години, 
обикнове-
но всич-
ко ста-
ва на ше-
га, с едно-
то щраква-
не на пръ-
сти, но  ид-
ва съзря-
ването, ос-
мислят се 
в а ж н и т е 
приорите-
ти, отсто-
яването на 
позициите 
и съответ-
ните отго-
ворности. 

- какво 
преоткри-
хте за се-
бе си  в брака?

- Не знам дали бракът 
ме е превъзпитал с не-
що. По един по-особен 
начин съм привързан 
към близките си и ко-
гато пътувам, на третия 
ден започва да ми ста-
ва некомфортно и искам 
да ги чуя и видя... Нямам 
представа дали при дру-
гите е така, но поне в мо-
ето семейство връзката 
ни е емоционална и сил-
на. Синът ни е 15-годи-
шен, в пубертета, и не 

слуша въ-
обще. Съз-
нава глу-
постите, ко-
ито върши, 
но продъл-
жава да ги 
прави. Има 
една при-
казка на Лю-
бен Караве-
лов: „Малки 
деца, малки 
ядове, го-
леми деца - 
големи ядо-
ве”. С жена 
ми се раз-
бираме чу-
десно и сме 
отговорни в 
семейство-
то. Тръпка-
та, усеща-
нето мо-
же и да не 
са същите, 
както пре-
ди 20 годи-

ни, но обичта и уваже-
нието остават неизмен-
ни във времето, когато 
сте един за друг. При нас 
останаха непокътнати! 

Когато  с човека до теб 
минете през трудности-
те, подкрепяте  се безу-

словно и си покажете, че 
сте един за друг, тогава 
се появяват останалите 
неща, които остават във 
времето.

- синът ви ще тръг-
не ли по вашия път в 
театъра? имаше учас-
тие  във филма „Още 
една мечта“.

- С майка му го възпи-
таваме  да има свобода в 
избора с какво да се за-
нимава, но  най-важно 
е образованието. Кога-
то аз бях дете, никой не 
ме е карал да правя не-
що конкретно. Сам се за-
писах да кандидатствам, 
приеха ме и съм щаст-
лив, защото обичам то-
ва, което работя. Синът 
ми Ефрем  сега тренира 
футбол.

- като представи-
тел на зодия рак кое  
е ръководещо при вас 
- инатът, търпението 
или компромисът?

- Ръководещото при 
мен е може би една съв-
купност от всичко, кое-
то изброихте. В години-
те си изградих своите 
начини 
за общу-
ване и 
р а б о т а 
и те ме 
водят по 
моя път. 
Смятам, 
че по-
стъпвам 
правил-
но, но  
ако оба-
че съм 
сгрешил, наранил или 
обидил някого, то имам 

силата да отида и да се 
извиня, ако се наложи. 
До себе си допускам то-
лерантни хора, които са 
ми показали, че могат да 
бъдат верни и  предани 
другари. Подбирам хо-
рата, с които да рабо-
тя в екип, и не  прие-
мам в работата си роли 
на всяка цена. В  актьор-
ската професия  е необ-
ходимо да има чистота в 
изявите,  в колегиално-
то общуване. Справед-
лив човек съм, понякога 
избухвам, но бързо ми 
минава. 

- излъчвате спо-
койствие, което е 
благодат в днеш-
ния забързан дел-
ник. как успявате 
да запазите само-
обладание?

- Моята профе-
сия е една от най-
трудните професии 
на света. Ако липс-
ват необходимата 
вътрешната подре-
деност, чистота и 
спокойствие, труд-
но биха могли да се 
получат нещата. Ко-
гато си популярен и 
хората те харесват, 
трябва здраво да 
си стъпил на земя-
та, да  не забравяш 
откъде идваш и ка-
къв си бил. Само то-

гава  няма да се подхлъз-
неш по измамната пъте-
ка на славата. 

- в шоуто „къртица-
та” се справихте блес-
тящо, но иначе в живо-
та бихте ли постъпили 
подмолно?

- В шоуто всичко бе 
една игра и тези, които 
ме избраха да съм имен-
но Къртицата,  знаеха, че 
бих се справил. Това е 
само в предаването, но 
именно в него научих 
много. Видях хора, ко-
ито  яко драпат да бъ-
дат известни и са гото-
ви на всичко. В едно от 
последните предавания 
ми се обади продуцен-
тът и каза: „Кире, спри да 
играеш, защото остана-
лите вече са се отчаяли.” 
Ясно е, че накрая публи-
ката ще ме разкрие, но 
забавлението беше ва-
жно  преди всичко. Но в 
живота няма как да по-
стъпя подмолно, кате-
горично -  не! Няма да 
съм аз, няма да са мои-
те принципи, мироглед 
и чувства.

въпросите зададе 
иво ангелОв

Не приемам роли на всяка цена
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„Лъвовете“ претърпяха 
тежка загуба в Лондон

За купата на българия

европейска футболна квалификация „а” група

В няколко изречения
Надпреварата за трофея 

навлиза в решителната си фаза

Гришата прекърши 
Федерер, но Медведев 

отне мечтата му за финал

1. лудогорец 8 5 3 0 12:4  18
2. левски  8 5 2 1 17:7  17
3. локомотив Пд 8 4 2 2 18:12 14
4. Цска 8 3 4 1 12:11 13
5. арда  8 3 3 2 13:12 12
6. Берое 8 4 0 4 15:13 12
7. черно море 8 2 5 1 10:7 11
8. славия  8 2 3 3 12:13 9
9. Ботев Пд 8 2 3 3 9:12 9
10. Ботев вр 8 2 2 4 9:13  8
11. Дунав 8 2 2 4 10:15 8
12. етър 8 1 5 2 10:11 8
13. Царско село 8 2 2 4  8:12 8
14. витоша 8 1 0 7 7:20 3

Мечтата на Григор 
да спечели срещу зна-
менития Федерер най-
сетне се сбъдна на ¼ фи-
нала в Ню Йорк.  Григор 
Димитров срази носите-
ля на 20 титли от Голе-
мия шлем Роджър Феде-
рер в паметен и епичен 
петсетов сблъ-
сък - 3:6, 6:4, 
3:6, 6:4, 6:2 за 3 
часа и 10 мину-
ти игра, с което 
за първи път се 
класира на по-
луфиналите на 
US Open!

Към края фи-
зическото със-
тояние на Ма-
естрото не бе 
оптимално, но 
той бе сериоз-
но обезверен 
от непоколе-
бимата игра на 
българина от 
основната ли-
ния и чудесни-
те изпълнения 
на сервис в ма-
ча. За първи път Дими-
тров сразява Федерер в 
осмия двубой помежду 
им, и то след като пре-
дишните двама опонен-
ти на великия швейца-
рец в Ню Йорк бяха спе-
челили общо само девет 
гейма!

Но мечтата на  Гриша-
та да стигне финал не се 
сбъдна.

Григор Димитров за-
губи с 6:7 (5), 4:6, 3:6 от 
поставения под №5 Да-

Суворово - ЦСКА 1948 0:3 
Партизан (Ч. бряг) - Хебър 1:4 
Добруджа - Локомотив (София) 1:0 
Загорец - Пирин (Бл) 0:0 (5:4 след дузпи)
Дреновец - Литекс 1:2 
Миньор (Перник) - Струмска слава 1:0 
Светкавица (Търговище) - Спартак (Пле-
вен) 1:4 - 
Хитрино - Кариана 1:2 

ниил Медведев в пър-
вия полуфинал на тазго-
дишното Открито пър-
венство на САЩ. 28-го-
дишният хасковлия се 
опита на "Артър Аш 
Стейдиъм" да стане 
първият български те-
нисист с финал в турни-

рите от Големия шлем 
на сингъл, но не успя да 
прекърши руския си съ-
перник, който за първи 
път в кариерата си стиг-
на до финал в състеза-
ние от шлема. Григор ве-
че има три участия на 
полуфинали на турнири 
от Големия шлем - "Уим-
бълдън" 2014, Australian 
Open 2017 и сега в Ню 
Йорк.

Това бе трети сблъ-
сък между Димитров и 

Медведев. Двамата бя-
ха играли два пъти по-
между си досега, като 
всеки от тях имаше по 
една победа срещу дру-
гия. 23-годишният рус-
нак обаче спечели най-
важния двубой между 
двамата.

Рафаел Надал се кла-
сира за финала на От-
критото първенство на 
САЩ след победа в три 
сета над италианеца Ма-
тео Беретини със 7:6 (6), 
6:4, 6:1 за 2:39 часа игра.

4 часа и 51 минути бя-
ха необходими на Рафа-
ел Надал за 19-ия три-
умф в Големия шлем, 
след като преодоля 
ожесточената съпроти-
ва на Даниил Медведев 
със 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Националният от-
бор на България за-
писа тежка загуба с 
0:4 от Англия на ста-
дион "Уембли". "Трико-
льорите" определено 
могат да съжаляват за 
голямото поражение, 
след като сами пода-
риха няколко гола на 
Хари Кейн. 

Капитанът на "Трите 
лъва" се отличи с хетт-
рик и асистенция. Той 
беше точен първо в 
24-ата минута след по-
дарък на Пламен Или-
ев, докато през вто-
рата част реализира 
две дузпи, които дой-
доха след нарушения 
на Николай Бодуров и 
резервата му Кристиян 

вреМеннО класиране 
в I лига слеД VIII кръг

Жребият за 1/16-финалите 
определи следните двойки:

Миньор (Перник) - Ботев (Пловдив)
ЦСКА 1948 - Дунав
Спартак (Плевен) - Септември (София)
Нефтохимик - Лудогорец
Хебър - Арда
Балкан (Ботевград) - Локомотив (Пд)
Кариана (Ерден) - Царско село
Черноморец (Балчик) - Витоша (Бистрица)
Спартак (Варна) - Левски
Загорец (Нова Загора) - Славия
Добруджа (Добрич) - Ботев (Враца)
Ботев (Гълъбово) - Етър
Локомотив (ГО) - ЦСКА-София
Поморие - Берое
Литекс - Монтана
Ботев Ихтиман - Черно море

Резултатите от 1/32-финали: 
Върбица 2006 (Бенковски) - Черноморец (Бч) 1:4 - 
Лато (Алеко) - Спартак (Варна) 0:1
Вихрен (Сандански) - Ботев (Гълъбово) 0:2
Марица (Пд) - Локомотив (ГО) 1:3
Созопол - Поморие 0:1 
Севлиево - Нефтохимик 1:1 (1:3 след прод.) 
Балкан (Ботевград) - почива
Ботев (Ихтиман) - почива

Димитров. Между тях 
Рахийм Стърлинг също 
записа името си сред 
голмайсторите. 

Така девет години 
по-късно България от-
ново загуби с 0:4 от 
Англия на "Уембли", а 
нападател на Тотнъм 
вкарва три гола в на-
шата врата. Тогава то-
ва стори Джърмейн 
Дефоу. 

Балъков стана пър-
вият селекционер на 
България от 55 години, 
стартирал с три загуби 

след двете поражения 
през юни - 1:2 от Чехия 
и 2:3 от Косово. 

Този път срещу "лъ-
вовете" обаче беше 
един от двата най-до-
бри състави в света. 
"Трикольорите", ко-
ито вече са в серия 
от осем поредни мача 
без успех, не успяха 
да направят чудо сре-
щу един от фаворити-
те за титлата на Евро 
2020, който беше под-
крепян от 80 000 по 
трибуните.

англиЯ - БългариЯ 4:0
1:0 Кейн (24)
2:0 Кейн (48-дузпа)
3:0 Стърлинг (54)
4:0 Кейн (72)
косово – чехия 2:1

волейболистките на българия започнаха с 
драматична победа участието си на световното 
първенство за девойки до 18 години в Кайро от гру-
па D. Момичетата, водени от Стоян Гунчев, обър-
наха коравия тим на Перу с 3:2 (25:23, 17:25, 23:25, 
25:19, 19:17). Записаха и втора победа, като разгро-
миха Конго с 3:0 (25:17, 25:17, 25:12). Загубиха третия 
си двубой от Турция с 1:3 (20:25, 23:25, 25:23, 13:25).

мъжкият националния отбор на България по 
волейбол спечели първата си контрола в Талин. Иг-
рачите на селекционера Силвано Пранди сe наложи-
ха над Беларус с 3:1 (29:27, 25:23, 20:25, 25:20). Волей-
болистите ни записаха и втора победа в контро-
лите в Талин. Те спечелиха срещу домакините от 
Естония също с 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 28:26).
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Знаете ли, 
 че...

страницата подготви 
иван васев

Потегли най-големият айсберг

Къде са най-ниските хора?

Джинът 
е полезен

Забравете блясъка 
на Кан и Сен Тро-
пе с надутите це-

ни, стълпотворенията по 
плажа и целия безвку-
сен шик. Цялото оча-

рование на Лазурния 
бряг е събрано в сел-
цето Ез, от което се от-
крива вълшебна гледка 
към морето и една от 
най-известните перли 

на Средиземноморие-
то – Сен Жак Кап Фера.

Селцето се разпола-
га на скалисто възви-
шение на половин ки-
лометър надморска ви-

Лазурният Бряг -
Сен Жак Кап Фера
сочина. Ез е буквално 
вкаменен учебник по 
история – в центъра 
му ще видите замък 
от ХІІ в., станал свиде-
тел на многовековни 
сражения с римляните, 
маврите и войнствения 
Савойски дом. На раз-
ходки по заплетените 
улички на селцето и 
околните хълмове си 
заслужава да посвети-
те цяла седмица. Това 
ще ви позволи да опоз-
наете Лазурния бряг от 
по-добрата му страна.

В местните ресто-
рантчета ще намерите 
проста и вкусна храна 

– миди по селски, пър-
жола с круши, салата 
„нисоаз“. Цените също 
са достъпни. А на въ-
проса какво да си ку-
пите от Ез, отговорът 
е ясен – парфюм и са-
мо парфюм. Все пак 
се намирате във френ-
ския Прованс! Обър-
нете внимание на бу-
тиците на двата про-
изводителя – Galimard 
и Fragonard. И в двата 
ще можете да получите 
10% отстъпка с турис-
тическа карта (такава 
можете да си вземете 
в туристическия офис 
на Ез).

във венецуела има 
езеро, над което се 

сипят мълнии
Този странен, но не-

вероятен феномен се 
наблюдава в устието 
на река Кататумбо - 
там, където тя се из-
лива в езерото Ма-
ракайбо във Венецу-
ела. Това е мястото с 
най-много светкавици 
в света. Техният про-
изход е мистериозен, 
но учените смятат, че 
най-вероятно е свър-
зан с местната топо-
графия и ветрове.

има планети, 
носещи се из 

космоса без звезда 
или звездна 

система, която да 
нарекат свой дом

Има множество 
от тях, плаващи из 
междузвездното прос-
транство. Учените смя-
тат, че те вероятно са 
били изхвърлени от 
звездните системи, до-
като са били в ранен 
етап на формиране.

Много портокали 
трябва да бъдат 
„обеззеленени”, 

за да получат 
отличителния си 

оранжев цвят
Въпреки факта, че 

са напълно узрели и 
годни за консумация, 
много портокали, от-
глеждани в тропични-
те региони, остават зе-
лени, дори след ка-
то са обрани. Но хо-
рата, които купуват 
тези портокали в из-
вънтропичните реги-
они, искат само оран-
жеви плодове. Пора-
ди тази причина мно-
го портокали се под-
лагат на етиленов газ, 
за да премахнат зеле-
ното, като разрушат 
хлорофила.
в нашата слънчева 

система има 
планета джудже, 

която се върти 
толкова бързо, така 

че формата й е 
нарушена

Планетата джудже 
Хаумея е един от най-
бързо въртящите се 
обекти в нашата слън-
чева система. Въпреки 
че е приблизително с 
размерите на Плутон, 
тя прави пълна обикол-
ка на всеки четири ча-
са. Това бързо върте-
не е изкривило леде-
ното тяло, като му е да-
ло продълговата фор-
ма. Освен че е с разме-
рите на Плутон, Хаумея 
си има цели две луни.

Литовски учени до-
казаха, че джинът е по-
лезен за здравето и ус-
корява изгарянето на 
калории, пише „Арт 
Кухня”. Основната със-
тавка на джина е пло-
дът хвойна, поради ко-
ето той има полезни 
свойства. Само 1 час 
след изпиване на кок-
тейл джин с тоник тяло-
то започва да изгаря ка-
лориите благодарение 
на уско- рения ме-
т а б о -
л и -

з ъ м . 
П л о -
д о в е -

те от хвой-
на са бо-

гати на 
а н -
т и -

оксиданти и действат 
като естествен диуре-
тик. В една чаша джин 

има само 67 калории, 
изгаряни бързо след 
стимулиране от него 
на метаболизма. Той 
е сред универсални-
те средства, използва-
ни срещу подуване на 
стомаха. Намалява съ-
що така възпалението 
на артериите. Най-ин-
тересното обаче е, че 
тази напитка ускорява 
метаболизма до 17%. 
Плодовете от хвойна 
са известни и като ес-
тествено средство сре-
щу инфекции, кашлица, 
запек и бъбречни про-
блеми. Антиоксиданти-

те в нея също по-
магат за запълва-

не на бръчките. Ня-
кои твърдят, че джи-
нът може да помог-

не в борбата срещу 
рака. За да не за-
губите полезните 

му свойства обаче, 
не трябва да го смес-

вате с тоник, съдържащ 
много хинин или заха-
ри. Най-добре е да пи-
ете джина, разреден с 
диетична напитка, а за 
да получите уникален 
аромат и още по-полез-
ни свойства, добавете 
към коктейла розма-
рин, босилек или пар-
ченце краставица.

Сателитите показват, че най-го-
лемият айсберг в света се е завър-
тял във водите на морето Уедел и 
сега се движи на север по полу-
острова на Белия континент, съ-
общава Би Би Си. Известно време 
изглеждаше, че замръзналата маса 
с дължина от 160 км се е забила в 
част от плиткото морско дъно. A68 
можеше да стане най-големият ле-
ден остров в света, но оттогава на-
бира скорост. 

За обект с тегло около един 
трилион тона, A68 изглежда дос-
та пъргав. 

След една година престой близо 
до ледения шелф, от който произ-
лиза, в средата на 2018 г. А68 по-
падна в течението на Уедел Гайър, 

океански поток по посока на часов-
никовата стрелка, който го завър-
тя на 270 градуса и го пренесе на 
250 км на север, коментира проф. 
Адриан Люкман.

Айсбергът е 160 км дълъг, но са-
мо 200 м дебел - подобно като съ-
отношение с кредитна карта - та-
ка че е изненадващо колко малко 
щети е претърпял в своето пътува-
не досега. A68 се откъсва от края 
на ледния шелф на Ларсен С през 

юли 2017 г. Проф. Люкман от Уни-
верситета в Суонзи следи ситуаци-
ята, използвайки европейските са-
телити Сентинел-1.

Има два от тези сателита, кои-
то прелитат над айсберга на всеки 
няколко дни.

Най-ниският човек в света е филипи-
нецът Джунрей Балавинг (59,9 см). Не-
говата държава също попада в класа-
цията, изготвена от изданието Insider 
на база осреднени стойности за ръста 
на населението. 
 10. Камбоджа. Среден ръст: 158,1 см. 
9. Маршалови острови. Среден ръст: 
157,5 см. 
8. Бангладеш. Среден ръст: 157,2 см. 
7. Йемен. Среден ръст: 156,9 см 
6. Непал. Среден ръст: 156,5 см 
5. Филипини. Среден ръст: 156, 4 см 
4. Гватемала. Среден ръст: 156,39 см. 
3. Мадагаскар. Среден ръст: 156,36 см. 
2. Лаос. Среден ръст: 155,9 см. 
1. Източен Тимор. Среден ръст: 155,4 см.

Амазония 
в пламъци
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БсТв - Българска свободна телевизия

канал 3

ПеТък, 13 сеПТеМври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Хар-

манли /І част/
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла”  96 

епизод
11.10 Музикален антракт
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Хар-

манли /І част/ 
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла”  97 

епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Хар-

манли /І част/ 
16.10 ТВ пазар
16.25 “4 месеца, 3 седмици, 2 

дни” (2007 г.), Румъния 
18.20 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
19.20 “Местно време” - Хар-

манли /І част/ 
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Диви истории” (2014 г.), 

Аржентина/Испания
22.25 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
23.20 “Местно време” - Хар-

манли /І част/ 
23.30 Новини 
00.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
03.00 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

съБОТа, 14 сеПТеМври
07.00 “Голямо изкуство и в 

малкия град” - докумен-
тален филм

07.30 “Холивудски знаменито-
сти”

07.55 “Миа и аз” 
08.30 “Финансовите битки на 

Втората световна - доку-
ментален филм

09.15 ТВ пазар
09.30 “Шевица” - фолклорно 

предаване 
10.30 “Библейските загадки: 

Книгата Изход” - доку-
ментален филм

11.15 ТВ пазар
11.30 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Червен картон” 
14.05 “Професия Турист”: Си-

цилия /ІІІ част/
14.30 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

15.30 “Диви истории” (2014 г.), 
Аржентина/Испания

17.30 “Местно време” - обзор
18.30 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев
19.30 Новини
20.00 “Сибирският бръснар” 

(1998 г.), Русия/Франция/
Италия

22.50 “Местно време” - обзор 
23.50 Новини 
00.20 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
01.20 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
02.10 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
03.10 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

04.10 “Лява политика” 

неДелЯ, 15 сеПТеМври
07.00 “Слънчева палитра” - до-

кументален филм
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”
07.55 “Миа и аз” 
08.30 “Библейските загадки: 

Книгата Изход” - доку-
ментален филм 

09.15 ТВ пазар
09.30 “Професия Турист”: Си-

цилия /ІІІ част/ 
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” - обзор 
14.05 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

14.55 “Сибирският бръснар” 
(1998 г.), Русия/Франция/
Италия

17.45 “Преселение” - докумен-
тален филм, 1 епизод

18.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

19.30 Новини
20.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
21.00 “Боргман” (2013 г.), Хо-

ландия/Белгия
22.50 Новини 
23.20 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
00.20 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
01.20 “Местно време” - обзор 
02.20 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
03.20 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
05.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
06.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Хар-

манли /ІІ част/
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла”- се-

риал, 97 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Хар-

манли /ІІ част/ (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 98 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Хар-

манли /ІІ част/ (п)
16.25 “България, земя на три 

писмености” 
17.20 “Местно време” 
18.20 “Червен картон” 
19.20 “Местно време” - Хар-

манли /ІІ част/ (п)
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: “Въз-

мездие” (2015 г.), 
Испания

22.40 “Червен картон”
23.40 “Местно време” - Хар-

манли /ІІ част/ (п)
23.50 Новини (п)
00.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Гласове”
03.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
04.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев (п)

вТОрник, 17 сеПТеМври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Сан-

дански
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 98 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 “Не се страхувай” с Васил 

Василев (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Сан-

дански (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 99 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Сан-

дански (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: “Въз-

мездие” (2015 г.), 
Испания

18.20 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.20 “Местно време” - Сан-
дански (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Елена” 

(2011 г.), Русия
22.15 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
23.15 “Местно време” - Сан-

дански (п)
23.25 Новини (п)
00.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Местно време”- обзор 

(п)
03.00 “Не се страхувай” с Васил 

Василев (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)

срЯДа, 18 сеПТеМври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Трявна
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 99 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Трявна 

(п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 100 епи-
зод

14.00 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 “Местно време” - Трявна 
(п)

16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: “Елена” 

(2011 г.), Русия
18.20 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

19.20 “Местно време” - Трявна 
(п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Весто-

носецът” (2009 г.), САЩ
22.20 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

23.20 “Местно време” - Трявна 
(п)

23.30 Новини (п)
00.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
03.00 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)

чеТвърТък, 19 сеПТеМври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Средец
09.15 “Културен фронт”
09.45 TВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 100 епизод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Средец 

(п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 101 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Средец 

(п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: “Весто-

носецът” (2009 г.), САЩ
18.20 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
19.20 “Местно време” - Средец 

(п)
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Пази 

се от автомобил” (1966 г.), 
Русия

22.05 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

23.05 “Местно време” - Средец
23.15 Новини (п)
00.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

03.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

04.30 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

ПеТък, 13 сеПТеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” (нов сезон) – 

предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  (пре-
миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Игри на волята: Бъл-
гария“  – коментарно 
студио 

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 2
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” 

съБОТа, 14 сеПТеМври
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” (нов 

сезон) – предаване на 
NOVA 

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Моби Дик”– с уч. на 

Уилям Хърт, Итън Хоук, 
Доналд Съдърланд, 
Чарли Кокс, Джилиан 
Андерсън, Еди Марсан и 
др., втора част

15.00 „Пътят на честта” – сери-
ен филм /п/

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец” 

(премиера) – забавно 
предаване 

22.00 „Пазители на Галактика-
та” – с уч. на Крис Прат, 
Вин Дизел, Брадли Ку-
пър, Зоуи Салдана, Мики 
Рурк, Дейв Баутиста, Глен 
Клоуз, Бенисио Дел Торо, 
Джимон Хонсу и др.

00.30 „Моби Дик”– с уч. на 
Уилям Хърт, Итън Хоук, 
Доналд Съдърланд, 
Чарли Кокс, Джилиан 
Андерсън, Еди Марсан и 
др., втора част /п/

04.30 „Предложение за брак” – 
с уч. на Кайла Юел, Раян 
Мериман, Катлийн Куин-
лан, Тимъти Ботъмс 

неДелЯ, 15 сеПТеМври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” 
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” (нов се-

зон) 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA 
13.00 „Лято в града” (премие-

ра) –  с уч. на Джулиана 
Гил, Марк Бендейвид, 
Стив Джеймс, Наташа 
Хенстридж, Вивика А. 
Фокс и др.

15.00 „Пътят на честта” – сери-
ен филм /п/

17.00 „Изпеченото убийство: 
Мистерия със сливов 
пудинг” (премиера) – с 
уч. на Алисън Суини, Ка-
мерън Матисън, Барбара 
Нивън, Лиза Дюръпт

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Паркър” – с уч. на Джей-

сън Стейтъм, Дженифър 
Лопес, Майкъл Чиклис, 
Ник Нолти, Уендъл Пи-
ърс и др.

22.30 „Терминатор: Спасение” 
–   с уч. на Крисчън Бейл, 
Сам Уортингтън, Антон 
Йелчин, Хелена Бонъм 
Картър, Джейн Алекзан-
дър, Муун Блъдгуд и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.20 „Съпруг  за моята люби-
ма” –  с уч. на Скот Улф, 
Кортни Форд, Джей Блек, 
Брейди Смит, Кристин 
Милър, Одри Касън и др.

04.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 2 /п/

ПОнеДелник, 16 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” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (пре-
миера)  – телевизионна 
игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 2
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

04.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 2 /п/ 

вТОрник, 17 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” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  (пре-
миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм 

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 2
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

04.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 2 /п/

срЯДа, 18 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” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (пре-
миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм - 

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 2
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

04.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 2 /п/

чеТвърТък, 19 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” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  (пре-
миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм 

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 2
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

04.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 2 /п/

ПеТък, 13 сеПТеМври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Фокус Образование” – 

образователно токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения

съБОТа, 14 сеПТеМври
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 

– здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина 

Анева” 
10:45 Телемаркет
11:00  „Спорт в обектива” 
11:45  „Без монтаж”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30  „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - /п/
14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” -/п/
17:00 “Офанзива с Любо Огня-

нов” 
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус” 
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

неДелЯ, 14 сеПТеМври
07:00 „Парламентът на фокус” - 

/п/
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” – здравно преда-

ване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Холивуд” - /п/
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

нов- /п/
11:45  Телемаркет 
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес” 

-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” -/п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Фокус Образование” /п/
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ  
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

ПОнеДелник, 16 сеПТеМври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избра-

но
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 

/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

вТОрник, 17 сеПТеМври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – из-

брано
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 

- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

срЯДа, 18 сеПТеМври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ1
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

чеТвърТък, 19 сеПТеМври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения
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ПеТък, 13 сеПТеМври
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:35  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:40  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. Ирина Старшенба-

ум, Александр Петров, Рина-
ль Мухаметов, Олег Меньши-
ков, Сергей Гармаш, Людмила 
Максакова в фильме Фёдора 
Бондарчука «Притяжение» 
(16+)

23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:40  Дмитрий Назаров, Дмитрий 

Нагиев, Марина Могилев-
ская, Олег Табаков в комедии 
«Кухня. Последняя битва» 
(16+)

02:40  Иван Охлобыстин, Риналь 
Мухаметов, Илья Рязанов в 
фильме «Временные труд-
ности» (16+)

04:00  Олег Янковский, Людмила 
Гурченко, Олег Табаков, 
Людмила Иванова в фильме 
«Полёты во сне и наяву» (12+)

05:35  Татьяна Доронина, Леонид 
Неведомский в фильме «Ма-
чеха» (12+)

съБОТа, 14 сеПТеМври
06:00  Новости
06:10  «Мачеха». Продолжение (12+)
07:10  «Красная королева». Много-

серийный фильм (16+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12:55  «Иосиф Кобзон. Песня моя — 

судьба моя» (16+)
18:10  Премьера. Вечер-посвяще-

ние Иосифу Кобзону (12+)
21:00  «Время»
21:20  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Летний Кубок-2019 (16+)
23:30  Премьера. Фильм «Как Ви-

тька Чеснок вёз Лёху Штыря 
в дом инвалидов» (18+)

01:00  Александр Ревва, Глюк’ozа, 
Владимир Толоконников в 
комедии «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

02:30  Олег Янковский, Галина Беля-
ева, Кирилл Лавров, Леонид 
Марков в фильме «Мой лас-
ковый и нежный зверь» (12+)

04:15  «Про любовь» (16+)
05:00  «Наедине со всеми» (16+)

неДелЯ, 15 сеПТеМври
06:00  Новости
06:10  «Красная королева». Много-

серийный фильм (16+)
08:00  «Часовой» (12+)
08:30  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других»
11:10  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Видели видео?» (6+)
13:35  «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (16+)
14:45  «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» (12+)
16:05  Премьера. «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
18:10  «Точь-в-точь» (16+)
21:00  «Время»
22:00  Премьера. Вячеслав Никонов 

и Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+)

23:45  Алексей Серебряков, Даниил 
Страхов, Анастасия Немоляе-
ва в фильме «Перегон» (16+)

02:15  Александр Ширвиндт, Со-
фико Чиаурели в фильме 
«Миллион в брачной корзи-
не» (12+)

03:45  Ита Эвер, Владимир Седов, 
Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук, Андрей Харитонов, 
в фильме «Тайна „Чёрных 
дроздов“» (12+)

ПеТък, 13 сеПТеМври
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Пока смерть не разлучит нас. Х/ф
00:15 2 ВЕРНИК 2
01:00 Не сошлись характерами. Х/ф
02:20 Петрович. Х/ф
04:00 Сокровище. Х/ф

съБОТа, 14 сеПТеМври
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пешком... Москва - Ленинградское 

шоссе
12:10 Пятеро на одного

12:50 Петросян-шоу
14:40 Мезальянс. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Мама Маша. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Чужие письма. Х/ф
02:55 Пусть говорят. Х/ф

неДелЯ, 15 сеПТеМври
06:00 Мама Маша. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:50 Смеяться разрешается
14:50 Медовый месяц. Х/ф
16:25 Сухарь. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде
01:25 В плену обмана. Х/ф
03:00 Ледников
05:15 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПеТък, 13 сеПТеМври
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

рение 
17.30  Новини
17.45 Фолклорен концерт 
18.30  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”

20.00  „Кольо....това е“ - док.
филм – 4та част

20.30  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.30  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение

23.00  Дневниците на уфолога 
повторение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение  

02.00  „Прокудени от бащин 
край“ повторение

03.00  “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев повторение

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно 

студио”повторение

съБОТа, 14 сеПТеМври
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия
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 море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”

19.50  Другата история 
20.00  „Кольо....това е“ - док.

филм – 5та част
20.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова
23.00  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия повторение 

23.30  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение

01.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

02.00  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение

неДелЯ, 15 сеПТеМври 
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия
12.45 Фолклорен концерт 
14.00  Разбулване - повторе-

ние
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45  Джон Лоутън предста-

вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”

20.00  “Алтернативи”
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално”  повторе-
ние

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, 16 сеПТеМври
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

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 повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

вТОрник, 17 сеПТеМври
07.45 Новини повторение 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

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 Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

срЯДа, 18 сеПТеМври
07.45 Новини повторение 
08.00  Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

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 Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 

повторение 
06.00 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

чеТвърТък, 19 сеПТеМври
07.45 Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

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“ - повто-
рение 

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ 

ПеТък, 13 сеПТеМври
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 България на живо - с Иво 

Божков 
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 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 България на живо - с Иво 

Божков 
04:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 14 сеПТеМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 

10:30 Лъжливи рими - сериал - 
6еп.  

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 ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
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 - 
6 еп.

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

неДелЯ, 15 сеПТеМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - 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 - 

7 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, 16 сеПТеМври
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Седмицата с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
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, 17 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 То-
шев 

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 То-
шев 

06:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 18 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 ис-

тината - 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 ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

 чеТвърТък, 19 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 
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Български 27Забавни минути

Отговори от бр. 36
Стр. 38

Стр. 27
суДОкуигрОслОвиЦа

Магически кваДраТи

ПЯсъчен 
часОвник

 1. Расо – Сокол – Олио Риба – Балет – 
Етап Абат – Атила – Лале Каро – Роман – 
Анам Езоп – Опера – Рагу Кино – Нонет – 
Етан Тиса – Сатир – Ирис Роми – Миома – 
Мали Рамо – Мохер – Ерес 10. Сова – Варна 
– Нант 11. Кмет – Етика – Кану 12. Паве – Ве-
дро – Роза 13. Арка – Каска – Кака 14. Мо-
да – Дакел – Елит 15. Ахат – Атина – НАТО 

Имената на българският книжовник са:  
КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ

 вОДОравнО и ОТвеснО: 1.Барака. 
2.Рапира. 3.Карате. 4. Меласа. 5.Латини. 
6.Санитар. 7.Тераса. 8. Ракита. 9.Сатана. 
10.Гримаса. 11.Манила. 12.Салата. 13.На-
кити. 14.Китара. 15.Тирана 

  1.Параван
  2.Парана
  3.Рапан
  4.Рана
  5.Ран 
  6.Ан
  7.А
  8.На
  9.Кан
10.Кана
11.Канал
12.Калина
13.Калиман
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Български28 Обяви Съобщения

Среща на гигенчани 

имоти

ваЖнО!
въЗПОМинаниЯ, скръБни весТи, ПОЗДравле-

ниЯ, чесТиТки иЗПращаЙТе на аДрес: 1421 сОФиЯ, 
кв. „лОЗенеЦ“, ул. „кривОлак“ №48, вХ. „в“, За в. 
„ПенсиОнери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

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 съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

малки обяви

Земляческа среща на гигенчани ще се прове-
де в Плевен на 12 октомври 2019 г. от 12 часа 
в ресторант „нестинарка“. 

Поканени са всички, родени в плевенското се-
ло Гиген, независимо от възрастта и къде живеят.  
За контакти: 088 679 3489 – георги Предов; 

088 423 8330 – кина андреева

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0878/582191 - про-
дава килим 250/350 - 
180 лв., на изплаща-
не; антикварна шевна 
машина неработеща - 
150 лв.

0884/623471 - Ло-
веч, продавам цен-
трофуга за 3(6) рам-
ки. Акумулираща 
печка "Изгрев" - но-
ва, офицерска шуба 
с подвижна кожена 
подплата

0882/409574 - ли-
тературна обработка 
на художествено-до-
кументални, краевед-
чески, юбилейни ръ-
кописи, спомени и 
предпечат

0885/503897 - про-
дава 3 нови аку-6-
OZM20 GEL, с нама-
ление 45%

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 - пом-
па за миене на пред-
но стъкло "Москвич" 
408, УАЗ - ръчна, не-
електрическа

02/8844654 - про-
дава запазен килим 
250/350. Цена 180 лв. 
Продава електриче-
ска печка "Мечта", ра-
ботеща. Цена 48 лв.

0 2 / 9 9 2 9 5 0 8 , 
0889/349169 - про-
дава чисто ново чер-
но кожено палто

0885/128773 - кни-
га за рода войска ЗРВ 
"Славната девета ба-
тарея", автор Васил 
Георгиев. Цена 15 лв.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - про-
дава спортен вело-
сипед, китеник, ра-
диокасетофон, ми-
кроскоп, аптекарска 
везна, часовник с ку-
кувица, вентилатор, 

0878/370590 - изгод-
но продава имот в с. Оря-
хово, общ. Любимец, ка-
менна къща с голям 
двор, на брега на мик-
роязовир

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

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. Темпе-
ратурата винаги е 18о. Има 
връзка с всички превозни 
средства, и с метро наб-
лизо. От източната страна 
е красив парк. 20 години 
без ремонт!

0893/852626 - къща 
на два етажа, в с. Винаро-
во, Видинско, има ток, во-
да и стопански сгради - 
700  кв. м, 8000 лв.

0897/828531 - продава 
къща в центъра на с. Пеша-
ково - 12 км от Видин, с 3 
стаи, баня, тоалетна, пар-
но, две масивни стопански 
постройки

0876/400768 - 803 кв. 
м идеална част от двор - 
6-а категория земя, равно 
място. По данъчна оцен-
ка 1760,50 лв., с. Девенци, 
общ. Червен бряг, обл. 
Плевенска

0886/401373 - купу-
вам 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 – прода-

старинни - часовник, 
телефон, фотоапарат

0877/312823 - про-
дава печка на пелети, 
гоблен "Пролет в ли-
вадите"

0889/378252 - про-
дава апарат за точко-
ва заварка - 140 лв., 
мини казан за ракия 
- 160 лв., нови стъкла 
вендузи 4 - 16 лв.

0882/553939 - про-
дава хладилник с фри-
зер "Prolux" с три чек-
меджета - запазен, ра-
ботещ, 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 - ку-
пувам запазени стари 
книги на руски език, 
печатани преди 1940 г.

032/252448 - про-
дава 1,5 мм стома-
нена тел изолирана, 
бургаски КЗ, на кан-
гали 250 м - 1400 кг 
за1000 лв.

0886/123973 - тър-
ся и купувам части за 
москвич 412 или 408. 
Може и бракуван 

0889/378252 - 
продава лечебна ка-
лизия. Лекува диа-
бет, катаракта и он-
кологични заболя-
вания; струг за дър-
во без двигател - 80 
лв., мъжки ризи по 5 

лв./бр.
0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 

02/9277167 - дома-
шен майстор попра-
вя мебели, дограма 
и др. Продава трио-
перационна дърво-
делска машина, фре-
за за мерцедес купе 
115-115, бял ретрово-
лан, стъкло за фар, та-
сове и др.

0884/623471 - про-
дава акумулираща 
печка "Изгрев", нова, 
центрофуга алпака за 
3/6/ рамка

0 8 7 8 / 9 0 5 1 6 8 
- мъжко манто с 
подплата каракул 
№50/52, със сваляща 
се подплата - 20 лв.; 
дамско манто 7/8, не 
е носено, № 48,50, с 
подплата сваляща се 
- 20 лв.; дамско манто 
- №48,50, сваляща се 
подплата - сиво-бе-
жово - 20 лв.

032/252448 - про-
дава дачия логан на 
25 хил. км. Цена 10 
хил. лв.

0898/225564 - за 
колекционери - про-
дава реставрирани 2 
"Симсон" от 1965 г., 
идеални

0877/773245 - про-
давам скулптурен ба-
релефен портрет на 
Исус Христос с двана-
десетте му ученици. 
Размери 60/40

0898/483353 - про-
давам джип мицуби-
ши паджеро спорт, 
2001 г., турбо дизел, 
дългата база, с кожен 
салон, с теглич, с но-
ви зимни гуми, с мал-
кия данък. За 2019 г. 
е платен

0897/866919 - ку-
пувам музикални ин-
струменти, българ-
ски, електрически 
китари, ехолани, син-
тезатори и лампови 
усилватели

0889/378252 - вър-
тяща се поставка за 
торти и изложения с 
елток - 65 лв., мини 
казан за ракия - 160 
лв., разтегателна ма-
са - 45 лв.

ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Пловдивско – 6000 лв. 

0897/050151 - продава 
къща в с. Огнен, 110 кв. м, 
двор 1 дка, кладенец, до-
пълнителни постройки, с 
ток

0898/225564 - приема 
младо семейство, пенсио-
нерка, 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 сто-
пански сгради и с геран, 
гараж и асми. С хубав из-
глед. Изгодно!

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 400 шест-
годишни канадски тополи 
в нея, на пет км източно от 
Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, 
тоалетна във вилната зона 
на с. Побит камък, Разград-
ско, с чист въздух и тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава 

под наем апартамент – 200 
лв., в Ст. Загора

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 
1 дка и кухня, гараж, 120 
асми около къщата. Тя е 
с 6 стаи, 4 мазета плюс 
навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. 
Наблизо има хранителен 
магазин

0878/181538 – прода-
ва къща с 5 стаи, декар 
двор, сгради за животни, 
с. Ставерци. Цена по до-
говаряне

0894/297967 – продава 
вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

Тъжен помен

На 13.9.2011 г. 
преди 8 гОДини 

ни напусна 
МИЛЕН ВЪЛКОВ

Журналист, генерален директор на БТА,  
дългогодишен председател на СБЖ, безупре-
чен съпруг, баща, професионалист и приятел!

Липсваш ни, поклон! Ще те помним винаги!
От семейството и приятелите

лунна диета
14 септември 2019 07:34:06 ч. - пълнолуние.
 За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диета-

та от този час и да продължите на сокове и течности 
до същия час на следващия ден.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 
9-ия Национален фестивал "Сребро в косите - 
песен в душите, край морето на Бургас" за стари 
градски шлагери, естрадни и патриотични пес-
ни и български фолклор под егидата на кмета г-н 
Димитър Николов. Участват самодейни певче-
ски състави, представители на пенсионерските 
организации и други клубове. Посвещава се на 
1 октомври - Международния ден на възраст-
ните хора. Фестивалът ще се проведе на 26 и 
27 септември 2019 г. с начален час 10 ч. и за 
двата дни във Военен клуб-Бургас, бул. "Христо 
Ботев" №48. на 27.IX. от 17.30 ч. ще се състои 
галаконцерт "Бургаски вечери" от най-атрак-
тивните участници, имащи желание и възмож-
ности да останат до края да участват, но не по-
вече от 15 състава.

От организаторите
За контакт: вяра андонова – председател, 

тел.: 056/82 11 94; от понеделник до 
 четвъртък включително от 14.30 до 17.30 ч.

ПОКАНА
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ЗаПоЗнаЙте Се

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

11 сеПТеМври, 13 лунен Ден, 
нарасТваща луна, луна във 

вОДОлеЙ 
Трябва да сложите ред и в емо-

циите си! Лошото настроение, нега-
тивните чувства и липсата на обич 
също трябва да отидат в кошчето.

12 сеПТеМври, 14 лунен Ден, 
нарасТваща луна, луна в 

риБи 
Ще изпитате силно напрежение, 

което може да донесе проблеми в 
отношенията с другите от обкръже-
нието ви. Не бива много да се безпо-
коите, но си имайте едно наум. Кой-
то не работи, той не постига успехи.

13 сеПТеМври, 15 лунен Ден, 
нарасТваща луна, луна в 

риБи 
Не забравяйте да се посветите 

на близките си поне в малкото вре-
ме за почивка. Ако усетите отлив на 
сили, обърнете се към личния си 
лекар – това може да се дължи на 
нервно напрежение, за което само 
той може да ви даде съвет как да го 
преодолеете.

14 сеПТеМври, 16 лунен Ден, 
ПълнОлуние, луна в риБи 

В сферата на семейните отно-
шения ще имате някои неблагопо-
лучия, които още повече трябва да 
ви покажат, че не бива да отлагате 
важните дела. Ще се радвате на цве-
тущо здраве.

15 сеПТеМври, 17 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, луна в 

БлиЗнаЦи 
Ще учудите дори своите прия-

тели, но те ще проявят разбиране. 
Ще постигнете повече, отколкото 
сте очаквали. Само си пазете здра-
вето, защото емоционалната ви нес-
табилност го застрашава!

16 сеПТеМври, 18 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, луна в 

БлиЗнаЦи 
Финансовото ви положение ня-

ма да е завидно, но с малко повече 
усилия ще успеете да уравновесите 
нещата. Вашите старания ще бъдат 
оценени от близките ви много висо-
ко. Здравето ви е добро, но не про-
пускайте да се грижите за себе си.

17 сеПТеМври, 19 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, луна в 

БлиЗнаЦи 
Повече общителност няма да 

ви навреди – тя ще ви помогне да 
преодолеете своята притеснител-
ност. Посветете се на разговори с 
приятели. Не занижавайте своите 
очаквания поради страх от разо-
чарование.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

Д-р иван сТОЯнОв

времето

магнитни бури - 12,13.IX.

в сряда се очаква разкъсана облачност, на места 
с леки превалявания и температури, движещи се в 
диапазона 18-28 градуса. в четвъртък ще е слън-
чево, а температурите ще останат без промяна. 
в петък също няма да има съществени промени в 
атмосферните условия и в температурите. в съ-
бота и неделя, макар че няма да има резки проме-
ни в обстановката, се очаква полъхът на есента 
и температурите леко ще спаднат. в понеделник 
и вторник се очаква хубаво време, без съществени 
валежи. температурите ще са в същите граници, 
като се очаква спадане на сутрешните, които ще 
са от 8 до 13 градуса.

все повече зачестяват вирусните инфекции на 
горните дихателни пътища. С профилактична цел, 
а и при настъпили вече оплаквания е препоръчител-
но няколкократното дневно втриване в ноздрите 
на прополисов мехлем за хрема. това ще доведе до 
унищожаване на много от болестотворните ми-
кроорганизми, проникнали в дихателните пъти-
ща. Пълнолунието и очакваните магнитни бури 
могат да провокират главоболие, безсъние и чув-
ство за общ дискомфорт при хора с по – чувстви-
телна нервна система.

биоПроГноЗа

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (11.IX.- 17.IX.2019 г.)

ДЖеСИКА

Овен - Ще постигнете зна-
чително развитие в отно-
шенията си със заобика-

лящите ви. Отлични ще са и ус-
ловията за създаване на интерес-
ни контакти. На мнозина от вас 
ще се наложи да се погрижат за 
здравето си. 

ТелеЦ – Ще ви бъдат от-
правени предложения 
да промените местожи-

телството си за няколко месеца. 
До средата на седмицата разиск-
вайте открито целите и замисли-
те си с интимната  си половинка.

БлиЗнаЦи - Половинка-
та ви или най-близките ви 
хора ще се вслушат във ва-
шите съвети. Бъдете мак-

симално обективни и реални. В 
крайна сметка е важно нещата да 
се развият в нужната посока 

рак – Ще имате бла-
гополучия във финан-

совата сфера благодарение на 
някои нови познанства. Мнози-
на от вас ще намерят конкрет-
ни и логични решения на свои 
лични въпроси. Здравето ви е 
стабилно.

лъв - Част от вас ще за-
почнат с планирането 
и освежаването на въ-

трешния вид на дома си. Око-
ло средата на седмицата интим-
ната половинка или друг ваш 
близък ще ви подкрепи в на-
чинанието.  

Дева – Много са ини-
циативите, които ще до-
принесат на доброто ви 

настроение. Действайте реши-
телно на този етап от време. 
Достатъчно е да се погрижите 
за здравето си. 

веЗни – В края на раз-
глеждания период ще 
се наложи да посвети-

те част от времето си на лична-
та си кореспонденция. Обсъж-
дайте в детайли предстоящи-
те си инициативи, за да не ги 
провалите.

скОрПиОн – Делата ви 
са свързани с някои ус-
ложнения. Вслушайте се 

в съветите на вашите близки. 
През почивните дни ще сте из-
цяло погълнати от проблеми на 
интимната си половинка.

сТрелеЦ - Членове на се-
мейството ви ще ви под-
крепят напълно. От голя-

мо значение е да откриете пра-
вилния подход към децата. Ще 
имате възможност и да се отда-
дете на усамотение и романтика 
с любимия. 

кОЗирОг – Стремете се 
към по-голяма спонтан-
ност и непринуденост 

в контактите ви с приятелите и 
близките. Положителните емо-
ции ще ви помогнат да откриете 
по-лесно нови цели в живота си.

вОДОлеЙ - В началото на 
периода се постарайте да 
не предприемате дейст-

вия, които биха нанесли пораже-
ния върху работата и парите ви по 
необратим начин. Постарайте се 
да бъдете отлично организирани.

 риБи - Избягвайте задъл-
бочаването на каквито и 

да е било спорове с младите чле-
нове на семейството ви. Непре-
менно се погрижете за здраве-
то си, за да избегнете проблеми 
през зимата.

БРАЧНО ДЪЛГОЛЕТИЕ  

Ôîíäàöèÿ „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå” è 
îðãàíèçàöèîííèÿò êîìèòåò íà íàöèîíàëíèÿ 
ôåñòèâàë „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå – Âàðíà, 2019”

ви канЯТ 
за участие в един уникален празник 
на хората  на 55 и повече години, кой-
то ще се проведе на 19 и 20  ОкТОМ-
ври т. г. в зала „конгресна” на Дво-
реца на културата и спорта - варна.

Фестивалът се организира  с под-
крепата  на Община Варна, от Област-
ния и общинските съвети  на СП-2004 
- Варна и в. „Пенсионери”.

Състезанието се провежда в след-
ните категории: изпълнители на 
градски и популярни песни; естрад-
на музика; групи за автентичен фолк-
лор;  обичаи;  народни песни и тан-
ци; народни хорове и групи за обра-
ботен фолклор; хорове за школувано 
пеене; хорове за православни и цър-
ковни песнопения и духовна музика; 
и художествено слово.

Петчленно жури ще оценява из-
пълненията, като на 20 октомври ще 
се обявят резултатите и ще бъдат връ-
чени наградите. на 20 ОкТОМври 
от 14 ч. ще се състои премиерата 
на поетичния сборник „Листопад на 
спомените”с произведения на автори 
от страната. Ще бъдат връчени награ-
ди на най-добрите.

Художествените състави и изпъл-
нители не заплащат такси за участие. 
При желание за нощувка организа-
торите съдействат за настаняване в 
подходяща база в рамките на града и 
курортните комплекси на преферен-
циални цени. Всички разходи на из-
пълнителите са за тяхна сметка.

Регламент и талон-заявка  могат  да 
се изтеглят  от интернет страницата 
и фейсбук група „Листопад на спо-
мените-Национален фестивал”. За-
явки за участие ще се приемат до 
15.9.2019 г.  по пощата и на имейл ад-
рес с попълнена заявка-образец: ва-
рна 9020, кв. възраждане, бл. 73, вх. 
г, ет. 2, ап. 35 – стефка Делина, тел. 
0878 906978,  listopadnaspomenite@
abv.bg,  и гергана стоянова, тел. 
0887 055586, за поетичен сборник 
„листопад на спомените”–варна 
9010, ул.”евлоги георгиев”, бл. 23, 
вх. Б, ап. 92, Данка ат. стоянова, 
email: danistoianowa@mail.bg, тел. 
0897 898965

геновева Михова, председател 
на Организационния комитет на 

фестивала и председател на Фон-
дация „листопад на спомените”.

0895/677064 - 55/180/85, ер-
ген, завършил съм семинария. Тър-
ся сериозна жена, с дом, за да жи-
вея при нея

0897/426906 - софиянец тър-
си слаба жена до 65 г. за съвместен 
живот

0876/600382 - 73 г./173 см/78 кг. 
Приятно симпатичен пенсионер, раз-
веден, от Пловдивска област, изклю-
чително честен, точен, чистоплътен, 
с много добродетели, търся другар-
че сърдечно и да не е алчна. Живе-
ене - където предложи другарчето. 

Íàроäúт ни ïоìни!
ДО 
МинисТерсТвО на вънШниТе раБОТи
г-Жа екаТерина ЗаХариева, МинисТър

Декларация
 ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
 От името на Координационния съвет „България-

Русия“, в който членуват представители на автори-
тетни обществени организации, изразяваме дълбо-
ко възмущение от изявлението на Министерство-
то на външните работи по повод предстоящото от-
криване на изложба в Руския културно-информаци-
онен център, посветена на 75-годишнината от По-
бедата над нацизма в Източна Европа. Вашата по-
зиция и назидателен тон към Посолството на Русия 
са кощунство с паметта на 27-те милиона загинали 
съветски хора и са обидни за паметта на хилядите 
българи, участвали в заключителната фаза на Вто-
рата световна война.

 Безспорен е приносът им за Победата над фа-
шизма. Безброй документи и снимки потвърждават 
техния героизъм. 

 Да не забравяме, че ПРЕД ФАКТИТЕ И БОГОВЕ-
ТЕ МЪЛЧАТ!

 Българският народ добре познава своята исто-
рия, уважава истината и няма да приеме пренапис-
ването и преиначаването на историческата истина 
в угода на силните на деня. Опитите да се сатанизи-
ра Русия и нейното героично минало вече търпят 
поражение в много страни по света. Жалко е, че на-
шите управници не са си извлекли поука от трагич-
ните събития в българската история и отново при-
съединяват своя глас към хора на губещите. Срам-
ното и позорно изявление на Министерството на 
външните работи е опит да се оневини фашизмът 
и неговите престъпни действия в Източна Европа. 
Честните и достойни хора в Европа и света нико-
га няма да приемат това, защото знаят, че СССР и 
Червената армия спасиха човечеството от кафявата 
чума и имат най-голяма заслуга за Победата в най-
кръвопролитната война на ХХ век.

 България им дължи изключителна признател-
ност и благодарност, защото тези доблестни воини 
защитиха нашата териториална цялост и позволиха 
на хиляди български синове и дъщери да се влеят 
в редиците на победителите. 

Народът ни помни! Това показват и резултати-
те от социологически проучвания през последни-
те години: над 75% от българите са настроени по-
ложително към Русия и са готови да сътрудничат 
с руския народ.

 Днес, по-актуално от всякога, звучат думите на 
чешкия антифашист Юлиус Фучик: „Хора, бдете!“ 

Трагичните събития в Европа не трябва да се 
повтарят!

Председател на кс „България-русия”:
 снежана ТОДОрОва

П. П. Писмото е подписано от 17 обществени ор-
ганизации, творчески съюзи, синдикати, ветерани 
и т. н. Редакционният екип на вестник „Пенсионе-
ри” се присъединява към общите негодувания от 
злоупотребата с историческата истина.

     На 12 септември 
2019 г. 

нашите родители 
СИЙКА КИРОВА 

ИЛИЕВА
 и ИЛИЯ ЦАНЕВ

 ИЛИЕВ
 навършват 
60 гОДини 

Брачен ЖивОТ 
През този период 

им се раждат и те от-
глеждат две дъщери и двама внуци. След за-
вършване на военното училище и Военната ака-
демия баща ни в продължение на 40 години слу-
жи като танкист в различни гарнизони на арми-
ята. Майка ни е работила като служител в дър-
жавната администрация. Според техните разби-
рания брачното дълголетие се дължи на пълно-
то взаимно доверие, всекидневното споделяне, 
участие и взаимно заменяне при изпълнение на 
домашните задължения, много компромиси и 
подбрани добри приятели. 

От името на членовете на семейството и тех-
ните близки им пожелаваме здраве и още мно-
го години съвместен живот!
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Или апатията ще продължи да опразва 
България, или улицата ще помете статуквото

Използвам конституционното 
си правомощие да отправя об-
ръщение към народа и Народно-
то събрание в началото на насто-
ящата сесия. Началото на всяка 
парламентарна сесия е зареде-
но с надежда и повишени очак-
вания. Както, надявам се, и вие 
сте заредени с енергия за отго-
ворни решения и действия след 
пълноценна почивка. Надявам 
се също, че среднощното „бде-
ние“ пред екраните на тези от 
вас, които са следили за неве-
роятните победи на Григор Ди-
митров, да повлияе на работос-
пособността днес единствено в 
положителна посока.

Както спомена и председа-
телят на Народното събрание, 
 очертава се тежка и натоварена 
сесия. Предстои приемането на 
редица закони, най-важният от 
които е за държавния бюджет, 
и местни избори. В същото вре-
ме не трябва да пропускаме и 
факта, че в страната са натрупа-
ни и проблеми, чието решаване 
не само е неотложно, но изис-
ква да се взрем в един по-дале-
чен хоризонт.

Няма да влизам в детайли за 
ситуацията в страната – моята 
позиция е известна. Но наред 
с обсъждането на редица ико-
номически и всякакви статисти-
чески показатели, не трябва да 
пропускаме и факта, че България 
продължава да губи своето най-
ценно богатство – хората. Голя-
ма част от българските гражда-
ни се отчуждават от собствена-
та си държава. Чезнат основни-
те фактори за ефективното упра-
вление – прозрачност, отчетност 
и отговорност.

Всеизвестно е, че когато по-
степенно властта се отнема от 
народа и се концентрира в те-
сен кръг хора, те я трансфор-
мират в икономически облаги и 
медиен комфорт и ги инвести-
рат в още повече власт. Така то-
зи тесен кръг бетонира своята 
безконтролна власт и порочни-
ят цикъл се затваря. При такава 
формула няма развитие, няма си-
гурност и просперитет. Има бед-
ност, корупция и неграмотност.

А за това е нужна промяна - 
промяна, която да засили граж-
данското участие и контрол вър-
ху управлението, да направи ин-
ституциите по-прозрачни и от-
четни, да разгърне инициатива-
та на българските граждани, тях-
ното по-пълноценно участие в 
обществения живот. Необходи-
ма ни е силна държава с ясни 
правила и ред, които работят за 
народа и се спазват от всички.

Такава промяна не може да 
бъде дело на отделна личност, 
група хора или политическа пар-
тия. Тук виждам водещата роля 
на българския парламент: като 
централен държавен орган и из-
разител на волята на народа, ка-
то най-висока трибуна за деба-
ти и решения, като орган, приз-
ван да контролира изпълнител-
ната власт.

Защото каквито и спасителни 
икономически и социални мо-
дели да се прилагат, те няма да 
постигнат своята цел, както сме 

се убеждавали неведнъж, дока-
то не се промени политическа-
та среда и най-вече начинът на 
упражняване на властта в Бъл-
гария. Ето затова виждам воде-
щата роля на българския пар-
ламент.

Моите очаквания са за уско-
рен дебат по важни въпроси в 
това направление:

1. Не може да има ефективно 
управление на държавата – а от-
там и просперитет, ако няма пъл-
ноценен парламентарен кон-
трол над изпълнителната власт.

- Българското правителство 
е едно от малкото в ЕС, което 
не следва управленска програ-
ма, получила одобрението на 
парламента след публичен де-
бат. Би било рационално реше-
ние, ако наред със състава на 
Министерския съвет, министър-
председателят предлага за одо-
брение на Народно-
то събрание и своя-
та управленска про-
грама. Отклонения-
та от тази програма 
следва също да се 
дебатират в парла-
мента, както и пра-
вителството да пред-
ставя ежегоден от-
чет за дейността си 
пред Народното съ-
брание.

- Oчевидно има-
ме необходимост от 
разпоредба, задъл-
жаваща министър-
председателя да се 
явява поне веднъж 
в месеца в парла-
ментарната зала за 
отговор на общи въ-
проси по политика-
та на правителството. Отказът 
от блиц-контрола според мен 
бе отстъпление от демократич-
ните принципи и неговото въз-
становяване ще бъде стъпка към 
добрите практики на парламен-
таризма, към неговите най-до-
бри образци.

- Напълно съм убеден и счи-
там, че българският парламент 
трябва да пресече, и то още та-
зи година, порочната практика 
на безконтролно харчене на из-
куствено създаван излишък без 
обосновка и без санкции на пар-
ламента. Това, такъв подход, е в 
разрез с добрите практики и ге-
нерира условия за корупция. На-
дявам се тук сте съгласни с мен. 
Разбира се, всяко правителство 
трябва да има оперативна сво-
бода да се разпорежда с бюдже-
та, но тя трябва да бъде в ясно 
регламентирани рамки и парла-
ментът е този, който трябва да 
определя тези рамки.

2. Президентът няма никак-
ви правомощия да се намесва в 
технологията на законотворче-
ския процес, но така и така ме 
каните – тук съм, и ще споделя 
своето притеснение и тревожни 
тенденции. Все повече закони се 
променят кардинално с преход-
ни и заключителни разпоредби, 
избягвайки общественото об-
съждане и оценката за въздейст-
вие. Това внася непредвидимост 
в законодателния процес и ели-

минира гражданското участие. 
Очакванията към българския 
парламент са за повече прозрач-
ност и предвидимост, което ще 
бъде от полза и на гражданите, 
и на бизнеса, и най-вече ще по-
виши доверието в най-важната 
институция в страната. 

3. Мисля, че отдавна е назрял 
и моментът за по-голяма незави-
симост, инициативност и отго-
ворност на местната власт чрез 
реална финансова децентрали-
зация. Стъпка в тази посока ще 
повиши и така необходимата 
гражданска активност по реги-
они. Към момента общините за-
висят от благоволението на пра-
вителството, което много често 
се реализира по неясни, а в по-
вечето случаи - тясно партийни 
критерии, което и да е прави-
телство.

4. Мисля, че усъвършенства-

нето на Закона за прякото учас-
тие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправле-
ние следва да влезе във фокуса 
на НС. В момента законът в този 
си вид не позволява ефективно 
прилагане на инструментите на 
пряката демокрация – и затова 
следва да се обмисли разширя-
ването на възможността и облек-
чаване на условията за граждан-
ско участие.

5. Упорито отклоняваната 
през годините тема за въвежда-
нето на индивидуална консти-
туционна жалба следва да бъде 
внимателно обмислена. Защото 
при балансиран подход, тя може 
да стане мощен инструмент за 
граждански контрол над законо-
дателството и управленските ре-
шения. Още повече такава прак-
тика е приета в повечето евро-
пейски държави и се подкрепя 
от Венецианската комисия.

6. Настоящата сесия е заре-
дена и с надежди за внасяне на 
устойчивост в изборния процес. 
Машинното гласуване, като га-
рант за честността на изборите, 
следва да бъде осигурено, и то 
надеждно, в нормативно, техни-
ческо и експертно отношение.

7. Според мен не само тряб-
ва да бъде ускорено въвежда-
нето на електронно дистанцион-
но гласуване, при ясни гаранции 
за неговата неприкосновеност 
и при ясни условия за защита 

на националната сигурност, но 
трябва да вървим и по-нататък 
– за обмисляне на законови и 
конституционни промени, които 
да дадат възможност на българи 
по рождение, придобили двойно 
гражданство в държави от ЕС – 
а защо не и в развити демокра-
ции като САЩ, Канада, Швейца-
рия и т.н. – да могат да се кан-
дидатират за народни предста-
вители, президент и вицепрези-
дент – каквато е в болшинство-
то от развитите страни. Защото 
все повече наши сънародници 
са зад граница и е от изключи-
телна важност не само да не къ-
сат духовна връзка с родината 
– нещо, за което работи усиле-
но и г-жа Йотова, и вие, и бъл-
гарското правителство, но тези 
хора трябва да бъдат съпричаст-
ни и към нашия обществено-по-
литически живот. Голяма част от 

тях са високообразовани 
и с престижни професии. 
Ако им се даде законова 
възможност да участват в 
българската политика, на-
трупаните от тях опит и 
знания в страни с много 
по-развити обществени, 
политически и икономи-
чески системи ще бъде от 
наша полза, а и те ще по-
лучат допълнителен сти-
мул да се завърнат в роди-
ната. Това ще способства 
и за нашите обществено-
политически модели да се 
сближават по-бързо с те-
зи на държавите-членки 
и да се интегрираме по-
пълноценно в ЕС. Не може 
тези хора да внасят в Бъл-
гария повече средства от-
колкото преките чуждес-

транни инвестиции, а да не може 
да участват в българската поли-
тика. Не е справедливо!

Необузданата корупция по 
високите етажи и ширещата се 
престъпност, особено в малките 
населени места, изискват зако-
нодателните и контролни функ-
ции на Народното събрание да 
се съсредоточат върху укрепва-
нето на върховенството на за-
кона, гарантирането на физиче-
ската сигурност на българските 
граждани, неприкосновеността 
на тяхната собственост и очак-
ваното от всички възмездие за 
престъпилите закона.

Много са и мерките, които 
трябва да бъдат предприети за 
справяне с бедността и демо-
графската криза и за повишава-
не на конкурентоспособността 
на българската икономика. При 
определяне на приоритетните 
сред тях можем да се опрем на 
опита на държави, които бяха в 
критично състояние, а днес са 
сред водещите икономики, за-
щото определиха образование-
то като абсолютен национален 
приоритет. Убеден съм, че обра-
зованието трябва да бъде при-
оритет в държавната политика, 
както се обявява днес, но и да 
бъде подкрепено с много по-ре-
шителни законови и финансови 
мерки, ако искаме да проспери-
раме като нация в една изключи-
телно конкурентна среда.

Всичко това няма как да се 
случи без създаване на условия 
за ускорен икономически рас-
теж – много над сегашния – за 
да започнем да догонваме откъс-
налите се далеч напред източно-
европейски държави. Вярвам, че 
това е убеждение, което се спо-
деля от всички, които работят 
за устойчиво развитие на Бъл-
гария. Трябва обаче да преодо-
леем драматичния срив в пре-
ките чуждестранни инвестиции. 
Това няма да стане с целенасо-
чен „лов“ на един-двама страте-
гически инвеститори, а със спра-
ведлива, стабилна и предвиди-
ма нормативна среда, облекче-
на административна тежест, без-
компромисна борба с корупци-
ята и ангажиране на държава-
та с качество на образованието, 
здравеопазването, инфраструк-
турата и електронните услуги.

Това изисква и добре коор-
динирана между институциите 
външна политика с конкретни 
и дългосрочни цели, подчине-
ни на националния интерес. Тук 
искам да благодаря на председа-
телите на комисии и членове на 
групи за приятелство от Народ-
ното събрание, които се включи-
ха в моите делови срещи с чуж-
ди държавни и правителствени 
ръководители.

уважаеми народни пред-
ставители,

Надявам се, че изложеното от 
мен ще предизвика не само емо-
ции, но ще е повод за размисъл, 
за дебати и за държавнически 
решения. България трябва да се 
превърне в нормална европей-
ска държава – с върховенство 
на правото, с активно граждан-
ско общество, с прозрачни, от-
четни и отговорни институции, 
които да работят ефективно, и то 
в интерес на гражданите. Без те-
зи фундаментални предпоставки 
няма да имаме сигурност, няма 
да имаме европейски доходи и 
качество на инфраструктурата и 
обществените услуги. Мое лично 
убеждение е, че пътят към пости-
гане на тази цел минава и през 
отправените от мен предложе-
ния. Тяхното претворяване в ре-
шения обаче е изцяло в отреде-
ните по Конституция правомо-
щия на българския парламент.

Времето за промяна неумо-
лимо изтича, така както изтичат 
навън младите и трудоспособ-
ни българи, така както гаснат ед-
но след друго българските села 
и оставените на произвола бъл-
гарски пенсионери. Затова и мо-
ят призив е още сега, в тази пар-
ламентарна сесия, наред с всич-
ко друго, да се концентрират и 
усилията върху важни за бъде-
щето на страната решения.

Ако това не се случи, или апа-
тията ще продължи да опразва 
България, или улицата ще поме-
те статуквото.

Българите очакват вашите от-
говорни действия.

Всеки, който работи не за 
лични, корпоративни или тяс-
но-партийни интереси, а за бла-
годенствието на българския на-
род, ще има съюзник в мое лице.

Желая ви успех!

обръщение на президента румен радев към народа и народното събрание
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Двама приятели 
сноби седят в тежкар-
ско заведение, посръб-
ват от питието и раз-
глеждат, скучаейки, 
лъскави списания. Еди-
ният забелязва:

- Заваля..
Другият, без да от-

късва поглед, процеж-
да:

- Простаци...


разговарят двама 
приятели след Нова 
година:

- Уф, много напъл-
нях, Иване, с тези со-
фри. Минавам на сре-
диземноморска диета.

- А ние с жената сме 
на разделно хранене. 
Аз в хола пред телеви-
зора, тя в кухнята над 
печката.


Мъж станал една за-

ран и гледа на капака 
на колата му с пирон 
написано „Боядисай си 
колата, мързел!”.

Разстроил са чове-
кът, но после поми-
слил: вярно, много 
време мина, време й 
е. Пребоядисал си ко-
лата като нова.

Става на другата, за-
ран и гледа - на капака 
нов надпис: „Е, те тва е 
друга работа”!

 Ама че време, ама че време, брат!
Ама че смахнато време.
И от този объркан до лудост свят
просто няма какво да се вземе.
Не желая да бъда много богат.
Е, не искам да бъда и беден.
Нито много красив,
нито много щастлив.
Просто среден.
Да, просто среден.
Лудо тичат дните ни все напред  и напред.
А така ми е хубаво тука!
Чух: някой станал на Господа зет,
а на мене съвсем не ми пука.
Не желая да бъда много богат.
Е, не искам да бъда и беден.
Нито много красив,
прекалено щастлив...
Просто среден.
Като среден пръст - среден.
 С мен и тъй си е всичко твърде наред.
От идеи боли ме корема.
Някой иска да тръгна със него напред.
Извинете! Да има да взема.

Божидар ТОМОв

Сàìо çà æåíи

 Говори често за бившия си 
приятел. Сравнявай ги и изтък-
вай предимствата на предишния.

 Карай ги да отгатват какво 
желаеш и когато не отгатват пра-
вилно, се ядосвай.

 Планирай постоянно мал-
ки чествания по всякакви пово-
ди. Например един месец, откак-
то си го запознала с родителите 
си. После им вдигни скандал за-
що са забравили. После се раз-
плачи.

 Покани няколко приятел-
ки, когато и мъжът е у вас, пус-
нете на уредбата любимата ти пе-
сен, увеличи докрай и с часове 
крещете с приятелките ти текста 
заедно с певците.

 Непрекъснато претенди-
рай, че си дебела. Питай ги така 
ли е. Плачи след отговора им, че 
не си, и ги упреквай, че нарочно 
те лъжат.

 Зарязвай историите, които 
им разказваш, на най-интересно-

то място. Сърди се, ако настояват 
да продължиш. Казвай им, че на-
рушават личната ти свобода да 
решаваш сама за какво да гово-
риш. Прекъсвай ги, когато те ти 
разказват нещо.

 Карай ги да се чудят. Обър-
квай ги и никога не постъпвай 
предсказуемо.

 Критикувай начина им на 
обличане.

 Не харесвай музиката, ко-
ято слушат.

го плаща!
Боже, кой ти гледа 

плаща ли се, не се ли 
плаща! Дай, колкото 
и да струва тоя Квинт-
доплер дерматест, да 
отхвърлим най-тежката 
диагноза!

Втурнах се към гор-
ния етаж. Платих там 

осемдесет и четири 

лева, сложиха ме да 
легна на болнична 

кушетка, защи-
паха ме с раз-

ноцветни 
ж и ч к и , 
намазаха 
ме с раз-
нообраз-
ни мази-

ла и включиха 
към мен апа-
ратура, напом-
няща автома-

тична пералня, 
но иначе цялата в 

скали, стрел-
ки и бутон-
чета. Затра-

ка медицинската маши-
на, заподскачаха стрел-
ките и замигаха лампич-
ки и, хоп, изплю техни-
ката лист, целият изпи-
сан с криви, прави и раз-
ни завъртулки. Дълго и 
съсредоточено ги раз-
глежда благородна же-
на в бяло, после поклати 
глава загрижено и каза:

- Бе то всичко е на-
ред, ама тука има една 
синуса, дето нещо ми иг-
рае! Дайте, за да отхвър-

лим всякакви съмнения, 
да направим и едно ЦЕ-
БЕХАКЕ! Утре, десет су-
тринта, без да сте закус-
вали, стая 23 на третия 
етаж!

На следващия ден в 
стая 23, след като пла-
тих четиридесет и де-
вет лева, приятна сес-
тричка източи от мен 

спринцовка кръв и, за-
смяна и някак закачли-
ва, ми съобщи, че резул-
татите ще са готови още 
утре и ще отидат напра-
во на бюрото на доцент 
Бенедикт Попмаринов, 
12-и кабинет на втория 
етаж, всеки петък от 15 
до 17 часа.

Доцент Бенедикт се 
оказа мрачен, съсре-
доточен и скъп доктор. 
Неговият преглед стру-
ваше сто и четири ле-
ва без ДДС. Огледа той 
резултатите от ЦЕБЕХА-
КЕ-то, съсредоточи се с 
лупа над пъпката на че-
лото ми, кой знае защо 
опипа с космата длан се-
дефения ми корем, по-
сле седна на бюрото си 
и проговори с глас на 
собственик на погре-
бална агенция:

- Общо взето, няма-
ме никакво основание 
за тревога! Но все пак 
тука нещо... Бе, вижте, 
показателят съсиряе-
мост на W-гранулите е 
два пункта под норма-
та. Няма да е зле да оти-

На челото ми се 
появи пъпка! 

Розова и дос-
та гадна. При това тре-
ти ден не минава. 

Реших да взема мер-
ки, и, то се знае - посе-
тих джипито си. Огледа 
то пъпката и ми написа 
направление за ко-
жен доктор. Граб-
нах аз направ-
лението и се 
втурнах към 
частната кли-
ника „Мегавита-
центрум”.  Що-
то ми е най-
близо. В 
„Мегавита-
центрум” с 
пъпката се 
зае дерма-
тологът Це-
ков – напра-
во сякаш из-
ваден от ре-
клама за чу-
додейна пас-
та за зъби 
– изискан, очи-
лат, загрижен 
и целият в 
бяло. Огле-
да той пъпката и изре-
че страшни думи. Каза:

- Мдааа, добре ще е 
най-напред да отхвър-
лим най-тежката диа-
гноза! Трябва да идете 
на горния етаж да ви 
направят Квинтдоплер 
дерматест!  

Сърцето ми заби, 
главата ми зашумя, дъ-
хът ми секна и краката 
ми се подкосиха...

- Само че да знаете! 
Него Здравната каса не 

дете и на лазерен фи-
тотрон. Така всичко ще 
е чисто!

Лазерният фитот-
рон се помещаваше 
във филиала на „Ме-
гавитацентрум” в Бан-
кя. Взеха ми там шест-
стотин и седемдесет 
лева и ми определиха 
ден за прегледа – по-

неделник следва-
щата седмица.

- А трябва ли да не 
съм закусвал? – по-

питах ги унило аз.
Изпълнени с добро-

та и сърдечност, лазер-
ните фитотронаджии 
ме потупаха обичливо 
и с разбиране по ра-
мото:

- Можете да закусва-
те и вечеряте колкото 
пожелаете! И ракийка 
си пийнете! Че и бирич-
ка може да ударите! То-
ва изобщо няма да по-
влияе на изследването!

Добри хора! Но не 
се видях повече с тях. 
Щото, като се приби-
рах, срещнах в асан-
сьора кака Гина от ос-
мия етаж.

- Кво става бе, Ча-
вдарчо? – попита ме 
тя. – Кво си обесил нос?

- Бе тука една пъпка...
- Ква пъпка? Дай да 

видя!
Затисна ме тя в ъгъ-

ла, опипа челото ми и, 
докато се огледам и 
разбера какво става, 
мамата й разката! 

Изстиска я!
Безплатно!!!       

чавдар ШинОв

Ужким корупция бори човека,
кривна и той в незаконната прека!
Бързичко, лекичко всичко сколаса,
врътна на покрива чудна тераса!
Даже с „високото” свое IQ
сложи отгоре едно барбекю.
Вместо в затвора да кисне до пенсия,
почетен консул отива в Валенсия!
Тази изпитана стара метода
още от соца си беше на мода:
Някой тояга щом заслужава,
Тато го пращаше в друга държава!
Пита се: Жабите що ги ручахме?
Негов наследник ли пак си избрахме?

уляна ПеТкОва
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Ако димът се стеле по земята - върнете се 
и изключете ютията; ако се вдига стълбовидно 
- може вече и да не се връщате.     
 Ако ви сърби лявата ръка - това е на па-

ри, ако ви сърби носа - това е на пиячка; ако са 
и двете - това е на пиячка на аванта.      
Ако мъжът подарява цветя без причина, 

значи - причина все пак има. 


