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Заявлението на новата посланичка на саЩ кюрдка-
та Херо мустафа, че ще се бори срещу руското влия-
ние в България с помощта на раболепните ни управни-
ци, се претворява в дела. Първият ход бе уникално тъ-
пото предупреждение на външното министерство до 
посолството на братушките да не откриват в своя 
културен център изложба, посветена на освободител-
ната мисия на Червената армия. ефектът бе поразя-
ващ. толкова много желаещи посетиха изложението, 
че организаторите благодариха на пишман чиновни-
ците за рекламата. 

арестуването на николай малинов и обвинението в 
шпионаж е вторият бумеранг, който ще се стовари вър-
ху главите на властниците. не може да бъде преследван 
в демократична държава човек заради убежденията му. 
малинов е председател на движението на русофилите, 
което не е тайно общество и има над 35 хил. членове. в 
парламента 123-ма депутати са в групата за приятел-
ство с русия от всички политически сили...

 Задържан за свидетел, но с белезници на ръцете бе 
и колегата Юрий Борисов в потвърждение на факта, че 
съвсем заслужено по свобода на словото заемаме 114-о 
място в света.

Препоръката ни към г-жа мустафа е да не се опит-
ва да настрои православна славянска нация срещу себе-
подобна такава. духовната близост с руснаците е от 
векове за векове. добре е да помни тази „дребна” под-
робност и да научи поговорката, че „не се гаси туй, що 
не гасне”!

на стр. 23
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„П”

вИСОКИ ТАКСИ в БОЛНИЦИ

22 септември - 111 г. от обявяването на независимостта на България

Очаквайте

СÓВÅРÅНИÒÅÒ ЛИ?

Сватбите в Рибново  -
шарени и различни

Фолклорът е нашето спасение

Ровичкайки в со-
циалните мрежи, по-
паднах на публика-
ция, в която се твър-
ди, че ние много оби-
чаме руснаците, но 
те изобщо не ни оби-
чат. Впечатлен бях не 
толкова от самата 
публикация, колкото 
от десетките комен-
тари под нея. Рашки, 
путинофили, алкохо-
лици, диваци, окупа-
тори, русороби... 

Преди 111 години от васал на Ос-
манската империя България се пре-
връща в независима държава. Този 
безпрецедентен акт на свободната 

воля на българския народ става въз-
можен 30 години след Руско-турската 
война от 1877-1878 г.

на стр. 24 на стр. 7 на стр. 4

На 18 септември Катя 
Паскалева щеше да навърши 
74 години. Родена е в Петрич, 
но цялото й детство минава в 
Перник. Самата й кариера за-
почва с участието в самодей-
ния театър, в който играят 
нейният баща и близки него-
ви приятели. Седемгодишна 
е, когато се превъплъщава в 
образа на момче, син на пар-
тизанка. Във ВИТИЗ я прие-

мат през 1963 г. Тогава 
тя става част от имена-
та, дали облик на бъл-
гарското съвремен-
но кино и театър: Сте-
фан Данаилов, Стефан 
Мавродиев, Руси Ча-
нев, Марин Янев, Ми-
лен Пенев, Соня Мар-
кова, Елена Райнова, 
Меглена Караламбо-
ва, Пламен Дончев...

Регистър на здравното минис-
терство показва, че част от бол-
ниците искат от пациентите висо-
ки такси за услуги извън клинич-
ните пътеки.

Например почистване на стая-
та в частна клиника струва между 
40 и 150 лева. Ползването на мяс-

то за багаж се заплаща с 2 лева на всеки 12 часа. 
От лечебното заведение не пожелаха да коменти-
рат ценоразписа си.

В болницата в Кюстендил пък таксата за носе-
нето на болен на етаж е 10 лева. В „Майчин дом” 
ще ви струва 20 лева, за да научите точен час на 
раждане на бебето, а в „Свети Иван Рилски“ об-
леклото за реанимация струва 2 лева на пациента.

гостува ваня мОнева, създател 
и диригент на женски народен хор

Рибново е едно от малкото места в България, къ-
дето сватбите не са такива, каквито ги познаваме. Те 
са шарени и различни. При това буквално.

Населението в Рибново е изцяло от мюсюлмани, 
известни повече като помаци. Те са запазили голя-
ма част от традициите си. Жените в ежедневието си 
носят традиционни носии, а на сватбите отново са 
с тях, но още по-пременени. В селото неомъжени-
те момичета се виждат със своите любими само на 
публични места. 

Спомен за  Катя

Предизборната кампания се вихри много 
преди началната дата, определена по закон. 
У нас, както е известно, правилата на Теми-
да са врата в полето. През нея минават само 
онези, които нямат начин да я заобиколят. А 
начини колкото щеш. 

СлАВЕн дЕн

новото 
четиво с 

продължение

Романът 
на моя 
æивот
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Норвегия има много пари за пенсии

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Работещ пенсионер Бракът не е 
пристан, а река

Националният 
осигурителен ин-
ститут обявява, че 
размерът на сред-
ния осигурителен 
доход за страната 
за юни  2019 г.  е  
968,71 лв. Средно-
месечният осигу-
рителен доход за 
страната за пери-
ода от 1.7.2018 г. 
до 30.6.2019 г.  е  
936,91 лв. 

О п р е д е л е н и -
ят средномесечен 
осигурителен до-
ход за страната за 
посочения период 
служи при изчис-
ляване размерите 
на новоотпуснати-
те пенсии през ме-
сец юли 2019 г. съ-
гласно чл. 70, ал. 3 
от Кодекса за соци-
ално осигуряване.

Средният 
осигурителен 

доход  за 
юни 2019   г.

Говорейки за 
бракове и разводи, 
често даваме при-
мери с „едно вре-
ме“, когато хората 
са се женели и не 
са се развеждали. 
Това не означава, 
че не са имали съ-
щите проблеми ка-
то двойките днес. 
Просто са се учели 
да се справят с тях, 
а не да бягат от тях. 

Любовта трае 15 
години, сочат ста-
тистиките. Или по-
не бракът. Повече-
то разводи в Бъл-
гария и по света се 
подписват след 15-
ата година на бра-
ка.

От 2000 до 2014 г. в България са сключени 421 038 брака, 
а броят на бракоразводните дела за периода е сравнител-
но постоянен - около 10 000 развода годишно. Това означа-
ва, че за същия период грубо над 140 000 брака, една трета 
от броя на сключените, са разтрогнати.

Със всяка изминала година средната възраст за сключва-
не на брак нараства. Ако през 2000 г. средната възраст при 
мъжете е била 30 години, а при жените 26, през 2014 г. мъ-
жете се женят на над 32 години, а жените - на над 29.

Женим се по-малко, а се развеждаме повече? Така из-
глежда.

Не само че хората се развеждат повече, но вече предпо-
читат и да не се женят. Не че е задължително да се женим. 
Ако една двойка е щастлива и без да „подписва“, защо не?

Това, което може би по-често трябва да си напомняме оба-
че във взаимоотношенията ни с половинката, е, че „бракът 
не е пристан, а река, развитието на двама незавършени ду-
ши“! Същото може да се каже и за връзката.

Норвегия е една от 
най-богатите страни в 
света. Алкохолът и цига-
рите са скъпи, но пък ос-
таналите цени са съвсем 
нормални. А в Държавния 
пенсионен фонд има тол-
кова много пари, че се чу-
дят за какво да ги харчат.

Три електрически ав-
томобила "Тесла" вече са 
паркирани край трото-
ара. Изведнъж към тях се 
присъединява и четвър-
ти. От колата слиза Руне 
Фарбьорг, който от две го-
дини е пенсионер. Но мо-
же ли един пенсионер да 
си позволи толкова скъп 
електрически автомобил? 
"Да, установих, че мога. 
Тук, в Норвегия, токът е 
евтин", обяснява Руне и 
влиза в супермаркета.

Какви са цените
 в Норвегия?

Но и бензинът в Нор-
вегия не е толкова скъп 
на фона на високия стан-
дарт на живот. Норвежци-
те плащат (статистика от 
2017) около 1,60 евро за 
литър дизел и близо 1,65 
евро за литър супер. В  
супермаркета Руне Фар-
бьорг също няма да по-
харчи кой знае каква го-
ляма сума, имайки пред-
вид размера на пенсия-
та му. В повечето магази-
ни в Норвегия литър мля-
ко струва 1,90 евро, кило-
грам картофи - 2,45 евро, 

един хляб - около 3,50 
евро. Цигарите обаче са 
доста скъпи - 12,50 евро 
за кутия. Високи са и це-
ните на алкохола.

А колко струва пар-
кирането в Осло? Поло-
вин час - 3 евро, един 
час - 6 евро, два часа 
- 14 евро. Още в нача-
лото на 90-те 
години нор-
вежката сто-
лица започ-
на да се пази 
от наплив на 
п р е к а л е н о 
много автомо-
били - именно 
с високите так-
си за парки-
ране. Но ина-
че токът наис-
тина е много 
евтин - факт, 
който радва 
собственици-
те на електри-
чески автомо-
били. Евтин 
е и градски-
ят транспорт, 
а социалната 
система е изключител-
но щедра. Средният до-
ход на глава от населе-
нието в страната въз-
лиза на 70 000 евро. За 
сравнение, в Германия 
е 36 000 евро, около два 
пъти по-малко.

Норвегия се смята 
за една от най-богати-
те страни в света. Дър-
жавата отдавна вече се 

Нашият читател иван 
василев от котел ни  пи-
та: „Навърших годините за 
пенсиониране и бих искал да 
получавам пенсия. В същото 
време мисля да продължа да 
работя. Ще има ли някакви 
пречки при назначаването 
ми на работа и какви права 
ще имам като работещ пен-
сионер?” 

Въпросите, които повди-
га нашият чи-
тател, са инте-
ресни за мно-
го от хората, 
на които им 
предстои пен-
сиониране или 
са вече пенси-
онери и имат 
сили, възмож-
ности и нужда 
от средства, за  
да продължат 
да работят.  Ко-
дексът за соци-
ално осигуряване (КСО), Коде-
ксът на труда (КД) и други нор-
мативни актове не забраняват 
на пенсионерите да работят. 
Напротив, държавата насър-
чава навършилите пенсионна 
възраст да продължат работа-
та си и след пенсионирането.  

Пенсионирането на даде-
но лице става на различно ос-
нование: при достигната въз-
раст и определен осигурите-
лен стаж, поради инвалидност 
и общо заболяване. Незави-
симо на какво основание се 
е пенсионирал гражданинът 

и каква пенсия получава,  мо-
же да работи по трудов или 
граждански договор, на сро-
чен или безсрочен. 

Когато един пенсионер за-
почва работа по трудов дого-
вор, то той има всички права 
и задължения като всички ос-
танали работници. Ако е рабо-
тил в дадена фирма и навър-
ши годините за пенсия и събе-
ре изискуемия се трудов стаж, 

той следва да се пенсионира 
и след това да бъде назначен 
на трудов или граждански до-
говор във фирмата. Това зави-
си от неговия работодател и 
от самия него. Ако е необхо-
дим на фирмата и работодате-
лят прецени, че може и след 
пенсионирането да изпълня-
ва трудовите си задължения, 
няма пречка да бъде назна-
чен на работа. Той се ползва 
със всички права, които про-
изтичат от Кодекса на труда – 
почивки, отпуск и т.н. Но, ес-
тествено, има и всички задъл-

жения, които поема във връз-
ка с длъжността, която заема.

 Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от 
Кодекса за социално осигуря-
ване (КСО) лицето, работещо 
по трудов договор, задължи-
телно се осигурява за всички 
осигурени социални рискове. 
Размерът на осигурителните 
вноски се определя със Зако-
на за бюджета на Държавно-
то обществено осигуряване за 

съответната година. Пен-
сионерите, започнали ра-
бота по  граждански дого-
вор – на основание чл. 4, 
ал. 6 от КСО, се осигуря-
ват по свое желание. Едно 
особено право имат рабо-
тещите пенсионери - че те 
могат ежегодно да преиз-
числяват пенсията си и та-
ка на практика с всяка из-
работена година тя да им 
се увеличава. Това ста-
ва, като подават ежегод-
но съответните докумен-

ти в НОИ. През времето, ко-
ето работи, пенсионерът по-
лучава договореното трудово 
възнаграждение независимо 
от размера на получаваната 
от него пенсия. Затова моят 
съвет е, ако сте здрави, има-
те сили и възможности и ра-
ботодателят се нуждае от ва-
шия опит и натрупаните през 
годините знания и умения, ра-
ботете. Така ще сте полезни 
и на себе си, и на семейства-
та си и ще направите живота 
през третата възраст по-пъл-
ноценен.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

държавата заделя за възрастните 
хора 4,5% от брутния вътрешен про-
дукт, докато за армията е определила 
1,4%. средната пенсия за 2017 г. е била 
1378 евро (приблизително 2700 лв.)

старае да оползотво-
ри по най-добрия на-
чин огромните прихо-
ди от петрол, газ и ток 
от ВЕЦ. Нагледно дока-
зателство намираме на 
уебсайта на Държавния 
пенсионен фонд. Там 
цъка електронен бро-
яч, който показва нара-

стването на парите във 
фонда. В момента те са 
над 9 314 807 748 613 
крони, или близо един 
трилион евро. Норве-
гия, която няма почти 
никакви външни дъл-
гове, се оказва в една 
много луксозна дилема: 
какво да прави с толко-
ва много пари?

Влиятелният 
пенсионен фонд
През 1990 г., когато 

беше поставено начало-
то на Държавния пенси-
онен фонд с 200 мили-
она евро, никой не мо-
жеше и да мечтае за та-
къв успех. През 2008 г., 

когато избухна 
световната фи-
нансова кри-
за, фондът ве-
че разполага-
ше с много по-
вече пари - 200 

милиарда евро. 
По онова време 
много държави 
по света се боре-
ха с големи дъл-
гове, така че с из-
обилието от пари 
Норвегия се пре-
върна във важен 
политически фак-
тор. А Държав-
ният пенсионен 
фонд можеше да 
си позволи лукса 
да инвестира сво-

ите натрупвания къде-
то пожелае. И започна 
да изтегля инвестиции-
те си от акции за ядре-
ни оръжия, от тютюневи 
изделия и от производ-
ства, които вредят на 
природата или за които 
се използва детски труд.

Наскоро норвежко-
то правителство ре-
ши постепенно да се 
изтегли и от добива 
на въглища, петрол и 
газ. Това означава, че 
и Държавният пенси-
онен фонд ще изтегли 
инвестициите си от та-
кива браншове, къде-
то дивидентите са осо-
бено привлекателни. 
На пръв поглед такъв 
ход се вписва в онази 
"морална инвестици-
онна политика", която 
фондът провежда след 
2008 година. Всъщност 
обаче правителството 
твърди, че решението е 
взето не толкова зара-
ди опазването на кли-
мата и световните кли-
матични цели, колкото 
по чисто прагматични 
причини: инвестиции-
те във фосилни горива 
в бъдеще ще стават все 
по-несигурни.

Независимо от това 
Държавният пенсио-
нен фонд има чудесен 
 имидж по цял свят. И 
дали се изтегля от паза-
рите на фосилни гори-
ва само заради страте-
гическите финансови 
оценки на правител-
ството, или заради бла-
городната идея за опаз-
ване на климата - това 
сякаш няма значение.
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Линията на бед-
ност ще се из-
числява по друга 

методика от 2020 г. Тя 
освен това ще се при-
лага и при изчисля-
ването на месечното 
подпомагане за хора 
с увреждания.

Промяната се пред-
лага от Министерство-
то на труда и социал-
ната политика. Проек-
тът на методиката и 
мотивите на вносите-
ля са публикувани за 
обсъждане на портала 
за обществени консул-
тации.

Сега действащата 
методика за определя-
не линията на бедност 
се основава на статис-
тическото наблюдение 
на бюджетите на 3020 
домакинства. Новата 
методика ще се бази-
ра на статистическото 
наблюдение на бюдже-

3Социални проблеми

Страницата подготви 
Маргарита лоЗАноВА

КРАТКИ 
ВЕСТИ
Обезщетения 
за прасета

От 2 септември за-
почна изплащането 
на еднократната по-
мощ от 300 лв. на сто-
панство в 21 обла-
сти в страната. Право 
на обезщетение имат 
стопаните с до 5 броя 
прасета за угояване, 
предприели мерки за 
почистване и дезин-
фекция на обектите 
след доброволно ус-
вояване на месото от 
прасетата в личните 
си стопанства.

Промени 
в Наказателния 

кодекс

БСП внесе проме-
ни в Наказателния ко-
декс (НК) във връз-
ка със случаите на 
тежки престъпления 
в село Сотиря. 

От БСП предла-
гат да няма съкрате-
но производство, да 
няма намаляване на 
присъдата при само-
признания в случай 
на извършени прес-
тъпления, които во-
дят до тежки телесни 
повреди и смърт. 

Пари 
от САЩ

Конгресът на САЩ 
e одобрил предложе-
нието на Държавния 
департамент за отпус-
кане на 56 153 980 до-
лара на България по 
Програмата за чуж-
дестранни военни 
продажби. 

С тях ще се до-
пълнят депозирани-
те от нашата страна 
1,2 млрд. долара за 
доставка на самоле-
ти Ф-16.

България от страна 
на розите  стана стра-
на на вампирите. 

адвокат Марин 
МаркОВски

Á È Ñ Å Ð
ликденски или колед-
ни, добавки към пен-
сиите; при предоставя-
не на безплатна прав-
на помощ; при предос-
тавяне на помощи при 
бедствия.

Сега действащата 
методика за опреде-
ляне линията на бед-
ност е от 2006 г. и е ак-
туализирана веднъж - 
през 2007 г. От ведом-
ството подчертават, че 
линията на бедност е 
321 лева според сегаш-
ната методика. Според 
предлагането измене-
ние обаче тя би била 
351 лева. При този раз-
мер под прага са над 
1,5 млн. души, което е 
22% от населението на 
страната.

тите и условия-
та на живот на 
8200 домакин-
ства.

В е д о м с т в о -
то ще следи и 
повече източ-
ници на данни 
- Националната 
агенция за при-
ходите (НАП), 
Националният 
осигурителен 

×ужденöи от 35 страни 
попълват липсите у нас

институт (НОИ), 
Агенцията за социално 
подпомагане (АСП). 

Линията на бедност 
се предвижда да се ин-
дексира с инфлацията 
за малката потреби-
телска кошница, както 
и с коригиращ коефи-
циент. Така се отчитат 
инфлационните про-
цеси през предходна-
та година и се създава 

гаранция за избягване 
на възможността за по-
нижаване размера на 
финансова подкрепа 
на хората с уврежда-
ния, посочват от соци-
алното министерство.

До 2019 г. официал-
ната линия на бедност 
се използва за анали-
тични цели, не е об-
вързана нормативно 

със социални плаща-
ния и се използва при 
следните плащания от 
държавата: при пре-
доставянето на храни-
телни продукти на ли-
ца в риск от бедност 
по Оперативната про-
грама за храни и/или 
материално подпо-
магане; при изплаща-
не на еднократни - ве-

Линията на бедност

обжалваме сметки 
до 1 октомври
Според статистиката на „Топлофикация София“ 

половината от абонатите на дружеството имат да 
получават пари, а другата половина да плащат след 
извършването на годишното преизчисляване.

До 1 октомври клиентите на дружеството могат 
да обжалват своите годишни изравнителни смет-
ки. Срокът за плащане на фактурите без лихви е 
15 септември. Те обаче не са окончателни заради 
срока на обжалване.

Основна причина за разминаване в сметките са 
неотчетените абонати. На тях към момента е на-
числена сметка на пълна мощност, което намалява 
фактурите на останалите хора в сградата. В случай 
че бъдат отчетени обаче, ситуацията се променя.

По данни на дружеството към момента почти по-
ловината от абонатите на компанията имат да по-
лучават пари, а останалата половина - да плащат на 
топлофикация. Дружеството очаква до края на ме-
сеца да събере около 10 млн. лева от сметки, с ко-
ито да погаси част от задълженията за газ.

Cмeнят cтapитe пeчĸи нa 
дъpвa oщe oт нaчaлoтo нa 
2020 г. Toвa пpeдвиждaт пpoмe-
ни в нapeдбaтa зa изиcĸвaниятa 
зa eĸoдизaйн нa пpoдyĸтитe, 
cвъpзaни c eнepгoпoтpeблe-
ниeтo, пyблиĸyвaни зa oбщecтвeнo 
oбcъждaнe.

B мoтивитe ce пocoчвa, чe 
ocнoвeн изтoчниĸ нa зaмъpcя-
вaнeтo нa aтмocфepния въздyx e 
битoвoтo oтoплeниe, изпoлзвaщo 
мecтни твъpди гopивa c виcoĸи 
нивa нa eмиcии и ниcĸo ĸaчecтвo. 
Πo дaнни oт 2011 г. 57% oт нaceлe-
ниeтo ги пoлзвa.

Bнocитeлитe пpeдлaгaт изисква-
нията зa ypeдитe зa oтoплeниe нa 

твъpдo гopивo c мoщнocт пoд 50 
kW - вcичĸи дoмaшни пeчĸи, дa 
влязaт в cилa oт 1 янyapи 2020 г. 
вмecтo, ĸaĸтo e пpeдвидeнo, oт 1 
янyapи 2022 г.

Цeлтa e дa ce cтимyлиpaт xopaтa 
пo-paнo дa зaпoчнaт дa пoдмeнят 
пeчĸитe, ĸoeтo щe бъдe бeзплaт-
нo, c тaĸивa, ĸoитo oтгoвapят нa 
изиcĸвaниятa, и тaĸa дa ce нaмaлят 
eмиcиитe нa вpeдни вeщecтвa.

Цeнитe нa нoвитe щe ca oт 1500 
дo 2000 eвpo, a cтapитe cтpyвaт 
мeждy 100 и 250 eвpo. Гoдишни-
тe paзxoди нa нoвитe oтoплитeл-
ни ypeди щe ca мeждy 155 и 205 
eвpo, дoĸaтo зa тpaдициoннитe e 
oт 17 дo 44 eвpo.

Сменят старите печки на дърва

Приети са мерки за 
облекчаване на вноса 
на работници от страни 
извън Европейския съ-
юз. По данни на Агенци-
ята по заетостта граж-
дани от 35 държави ра-
ботят в България.

Увеличават се квали-
фицираните работни-
ци, които идват у нас 
със синя карта на ЕС. С 
около 30% спрямо ми-
налата година нара-
ства и броят на сезон-
ните работници, които 
са над 10 200 и се тру-
дят основно в туризма.

"Министерството на 

труда и социалната по-
литика работи активно 
и по линия на подготов-
ка на спогодби за регу-
лиране на трудовата 
миграция. Към момен-
та такива документи са 
подписани с Армения и 
Молдова. Водят се пре-
говори с Украйна, Бела-
рус и Грузия", каза ми-
нистър Петков.

Службите по трудо-
ви и социални въпроси 
на Министерството на 
труда и социалната по-
литика към посолства-
та на България в Ав-
стрия, Швейцария, Гър-

Жътвата на пшени-
цата в Добричка област 
завърши, като реколта-
та достига близо 719 400 
тона, съобщиха от об-
ластната дирекция "Зе-
меделие". 

Произведеното зър-
но е повече от минала-
та стопанска година, ко-
гато бяха добити 660 863 
тона. Регион-
ът тра-
д и -

ц и -
о н н о 
е лидер в 
страната в производ-
ството на пшеница.

От общо засетите 1 

300 520 декара със зър-
нената култура комбай-
ните през това лято не 
навлязоха само в около 
800 декара масиви, кои-
то пропаднаха, посочват 
от областната дирекция.

Земеделските стопа-
ни в Добричко прибраха 
средно по 553 килогра-
ма от декар при 541 ки-

лограма преди го-
дина. През та-

зи жътве-
на кам-

пания 
з ъ р -
ноп-
р о -
и з -
в о -
д и -

тели-
те по-

стигна-
ха най-ви-

сок среден 
добив в Добричка 

община - 625 килогра-
ма, допълват от земе-
делската служба.

Äобра реколта
в Äобричка област

ция, Кипър, Обединено-
то кралство, Ирландия, 
Испания  и Германия 
са предоставили общо 
над 1500 консултации 
на български граждани 
и компании през първо-
то полугодие на 2019 г. 
За същия период те са 
провели 28 информаци-
онни дни и са участва-
ли в подготовката на 4 
кариерни форума, съоб-
щиха още от Министер-
ството на труда и соци-
алната политика, позо-
вавайки се на министър 
Бисер Петков.

По думите му това е 
една от политиките на 
ведомството за прео-
доляване на предизви-
кателствата, свързани 
с недостига на работна 
сила. 

Те са насочени към 
създаване на мотива-
ции на сънародниците 
ни в чужбина да се вър-
нат да работят в Бълга-
рия, както и към акти-
вирането на икономи-
чески неактивните бъл-
гари. 
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Хаос и несигурност 
витае над Албиона

кОментираме

През нощта на 9 срещу 10 септември британ-
ският парламент не прие предложението на пре-
миера Борис Джонсън (на снимката) за предс-
рочни избори на 15 октомври. То бе отхвърлено 
от Камарата на общините с 298 гласа „за” и 56 
„против”, като депутатите от основната опози-
ционна сила, Лейбъристката партия, се въздър-
жаха при гласуването. За да се приемеше пред-
ложението, бе необходимо квалифицирано мно-
зинство от две трети, т. е. от поне 434 депутати 
от избраните в 650-местната долна камара на 
парламента. Отхвърлянето на това предложение 
бе унищожителен удар за Джонсън. 21 депутати 
консерватори, които гласуваха срещу предложе-
нието на премиера, бяха изключени от партията.

Но това не бе единственият съкрушителен 
удар, който получи Джонсън. Парламентът гла-
сува и законопроект срещу излизането на Вели-
кобритания от Европейския съюз без сделка на 
31 октомври, който бе подписан от кралицата. 
Междувременно бе взето и решение за отлагане 
на напускането на Албиона от ЕС с три месеца. 

В нощта срещу 10 септември парламентът бе 
разпуснат за 5 седмици по настояване на Джон-
сън. 

Заедно със закриването на работата на пар-
ламента стана ясно, че колоритният председател 
на Камарата на общините Джон Бъркоу е обя-
вил решението си да се оттегли от  поста. Той 
е председателствал работата на парламента при 
четирима премиери – Гордън Браун, Дейвид Ка-
мерън, Тереза Мей и Борис Джонсън. Притежава 

блестящо чувство за хумор и стана прословут с 
начина си да укротява депутатите.

По адрес на народните избранници немалка 
част от обществото изсипа хули и обиди. Сами-
ят премиер ги нарече „слабоумни” и „колебливи 
пъзльовци”. Като се опитва да внуши на гражда-
ните, че парламентът представлява някаква го-
ворилня, от която няма никаква полза и в коя-
то само се губи време, вместо максимално бър-
зо да бъде приложен твърд Брекзит. В страна-
та настъпва икономически и политически хаос. 
Хората, несигурни за бъдещето си, се запасяват 
с храни. Милиони чужденци, заселили се на Ал-
биона, не знаят каква участ ги очаква след Бре-
кзита със сделка или без сделка. Решението за 
излизане на страната от Евросъюза се оказа тол-
кова отровно, че вече разяжда отвътре цялата 
британска политика.

Единственото, което Джонсън може да напра-
ви сега, е да продължи преговорите с Брюксел 
и да се опита да постигне напредък в тях преди 
срещата на Европейския съвет на 17 октомври. 
Ако това се случи, Великобритания ще напусне 
ЕС в срок и със сделка.

А депутатите в долната камара, които вече са 
в принудителна отпуска, ще бездействат почти 
до самата дата за Брекзит. И след като парла-
ментът е избутан в глуха линия, през следващите 
седмици Борис Джонсън може да прави какво-
то си поиска, защото в момента липсва какъвто 
и да било контрол и в страната вече витаят ха-
ос и несигурност. А с премиер като него, кой-
то води определено разрушителна политика, за 
жителите на Албиона ще става все по-трудно да 
свикнат с новата обстановка, която ще възник-
не след напускането на Великобритания на Ев-
ропейския съюз.

Цветан илиЕВ

Таен план

Петьо ДаФиНкиЧЕВ

От стр. 1
Фандъкова например 

е действащ кмет, което 
означава, че се появява 
на мястото на пожара в 
Бухово, при откриването 
на нова отсечка от про-
словутото метро, детска 
площадка или ремонти-
рана учебна сграда. Ука-
занията на господаря на

МНОГОСТРАДАЛНАТА 
РОДИНА

са да се излъчват репор-
тажи с положителните по-
стижения на властта. „Не-
ка онези покрай Данчето 
да отговарят на критики-
те, тя да не се хваща на 
подобна въдица!” – съвет-
ва той. Медиите, стоящи в 
дълбок поклон пред Бой-
ко, ежедневно бълват за-
харосани новини с обра-
за му и проследяват вся-
ка стъпка на любимката 
му от Самоков. Фандъко-
ва десет години хлъзгаво 
се измъква от страхотни-
те проблеми на столицата 
и все някой друг й е ви-
новен. Притеснението на 
управниците е, че този 
път срещу тях се създава

ОБЩ ФРОНТ
Непримирими полити-

чески противници като 
АБВ, партията на Татяна 
Дончева заедно с част 
от Реформаторския блок, 
бивши коалиционни парт-
ньори на ГЕРБ застават 
зад Мая Манолова. Сим-
волът на левицата Стефан 
Данаилов с мъдростта на 
житейския си опит про-
стичко обясни: „Харесва 
ми Фандъкова като же-
на, но се умори! Личи й. 
Време е да си почине…” 
Мастера, както го наричат 
с обич студентите, не ка-
за, че бившата учителка 
по руски език е подставе-
но лице в модела за вла-
деене и ползване на ог-
ромния финансов ресурс 
на двумилионния град. Че 
той е на Бойко Борисов. 
От него се разпределят 
порциите и само 5-6 фир-
ми получават тлъстите па-
йове от обществените по-
ръчки. Възпитан е Ламбо 
и знае, че отрицателната 
енергия е вредна дори в 
подобна надпревара, на-
ричана от водещите я

БИТКА
Мая Манолова без-

спорно е с предимствата 
на перфектен омбудсман, 
непримирим борец за 
правда и социална спра-
ведливост. Препоръчва-
ме й да зададе на Фандъ-
кова премълчавания до-
сега въпрос, след като се 
разгърна небивало стро-
ителство, изчезнаха меж-
дублокови пространства, 
а двукилометровата зе-
лена зона между послед-
ните жилищни квартали 
и Витошката яка, даваща 
възможност за пречист-
ване на въздуха, бе ликви-
дирана, за кого е всичко 
това. Цените са непосил-
ни за обикновения наше-
нец. Вечер прозорците на 
лъскавите апартаменти са 
тъмни. Кого чакат посве-
тените? Дали онова, за ко-

ето депутатът проф. Иво 
Христов открито говори, 
не е безспорен факт, а 
именно, че страната се 
подготвя за преселници 
от Запада, изконсумирал 
природата си. Точно за-
ради това не се предпри-
емат и мерки срещу

ДЕМОГРАФСКАТА 
КАТАСТРОФА

Нашето късче от рая, 
запазено до голяма сте-
пен от социализма в еко-
логично равновесие, от-
давна е лакомо парче за 
все по-често гостуващи-
те чужденци. С техните 
заплати и пенсии те пре-
красно биха изживели тук 
старините си в умерен 
климатичен пояс, обслуж-
вани от „туземци”. Обра-
зованието също е зане-
марено. Фактическата не-
грамотност достига 40%. 
Съотношението между 
етносите е убийствено. За 
пръв път през 2018 г. от 
100 родени бебета само 

45 на сто са българчета, 
останалите са всякакви и 
най-вече ромчета. Младе-
жта на „средната класа”, 
която няма нищо общо с 
възможностите на френс-
ката, немската и прочее 
такива, заминава да полу-
чава знания в престижни 
университети по света и 
рядко се завръща. Меди-
ците тук вземат дипломи 
и запрашват към Англия 
или където и да е за по-
вече пари. Лекарските съ-
юзи се оплакват, че ка-
тастрофално застаряват 
членовете им. Средната 
възраст на съсловието е 
над 50 години.

Фандъкова като зам.-
председател на проза-
падна и изцяло зависима 
от Брюксел и Вашингтон 
партия би трябвало да 
е посветена в пъкления 
план. Прогнозите са след 
50 години да сме под 4 
милиона! Повече от поло-
вината няма да са наслед-
ници нито на Аспарух, ни-
то на траките, славяните, 
шопите и т. н. Ще са до-
шли отнякъде, повечето 
от тях не са и чували за 
езика на Паисий.

Ще си позволим при-
мер, превърнал тенден-
циите за застаряване на 
великата руска нация, не-
зависимо от прокурор-
ската шпиономания на-
последък. Преди 15 годи-
ни учените в Москва биха 
тревога, че раждаемостта 
се изравнява със смърт-
ността. Правителството 
веднага изготви съответ-
ната програма след об-
ществено обсъждане ка-
то първостепенна зада-
ча. Основата й бе еле-
ментарна – перспективи 
за поколенията, навлиза-
щи във възрастта да съз-
дават потомство. Работа, 
финансова помощ, без-
лихвени заеми за жили-
ще, детски градини, пре-
ференции и облекчения 

за второ и трето дете и 
т. н. Въведена бе специ-
ална помощ „Майчин ка-
питал”, някъде около 6 
хил. долара, и се получа-
ва безвъзмездно при по-
явата на първото отро-
че. Кризата се преодоля. 
Опоненти ще заявят, че 
Путин не пуска свободно 
сънародниците си да се 
движат по света. Иначе 
не биха останали в
„ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО”
както отново тук-там се 
нарича великата славян-
ска страна от отявлено 
фашизирани издания. И 
ще сгрешат. Руснаците 
зад граница, работещи и 
живеещи, притежаващи 
собственост и бизнес, за 
последните 20 години са 
повече от 20 милиона!

Значи може да се пре-
сече топенето на една 
нация, стига онези, кои-
то са се заели да я упра-
вляват, да имат подобно 
желание и да не слугу-

ват на Запада. Фандъко-
ва едва ли ще отговори 
честно за какво са хиля-
дите апартаменти, желе-
зобетонните гиганти, на-
блъскани близо до огро-
мни търговски центро-
ве, но стоките често са 
само за гледане. Хора-
та обедняват. Приказки-
те за нараснали спестя-
вания са верни, но кои 
са милионерите, не се 
изнася публично. Оправ-
данието е в банковата 
тайна. Всъщност, откак-
то Б. Борисов е на „тро-
на”, богаташите са се уве-
личили над 10 пъти. Би-
ли са под 100 души, се-
га са над 970 заявилите 
официално, че притежа-
ват парични над милион 
левчета. Ако се публику-
ва списък с имената им, 
убедени сме: преоблада-
ващата част в него ще са 
съпартийци на Фандъко-
ва. По официални данни 
малко над 1% са онези, 
които въртят 90 на сто 
от капиталите. Точно те 
инвестират в имоти и са 
наясно, че когато дой-
дат западняците или ев-
реите, или прогонени-
те от Близкия изток за-
можни араби, това, което 
са построили за стотици, 
ще струва хиляди и ще 
са на далавера. Може ли 
да се пресече действието 
на тайния план? Да. Ако 
все още незаспалите по-
литически се обединят в 
кауза за спасяването на 
българския корен, оце-
лял почти 14 века на бу-
рния балкански кръсто-
път. Опитите на 

ПРЕЗИДЕНТА
Румен Радев да събу-

ди чувството за самосъх-
ранение у всеки норма-
лен българин е похвално. 
Резултатът засега е мини-
мален. В словото му при 
откриване на поредната 
сесия на парламента е 
казано онова, което ми-
слят повечето средноин-
телигентни и честни гла-
соподаватели. Но трибу-
ната, от която се опита 
да внуши на депутатите 
конституционните им за-
дължения, е опорочена. 
Рейтингът на основната 
в републиката законода-
телна институция е сра-
мен. Министерският съ-
вет, подбран от Б. Бори-
сов, издава заповедите, 
които безропотно се пре-
връщат в решения на На-
родното събрание и же-
лан от него закон. Нор-
мално ли е бюджетът така 
да се натаманява, че няка-
къв измислен излишък от 

нашите пари, събирани 
с данъци, премиерът да 
раздава на когото и как-
то сам реши?! Да разпо-
лага с 2-3 милиарда, ся-

каш са му бащиния. По-
добно чудо няма никъде 
в Европейския съюз. От 
Брюксел обаче се правят 
на ударени, понеже Бой-
ко им е удобен. Ако бе-
ше национално отгово-
рен лидер като Орбан или 
другите от Вишеградската 
четворка, щяха да скачат 
по повод и без повод. Сла-
ва богу, съотношението 
на новите комисари там 
е променено. За пръв път 
социалистите са 10 срещу 
8 народняци. 

Президентът би кам-
баната за общото със-
тояние на държавата. И 
предупреди, че ако не 
им дойде акълът на оне-
зи, дето десет години 
държат страната на по-
следното място в Евро-
па, то Улицата рано или 
късно ще вземе нещата 
в свои ръце и ще ги из-
мете. Верните воини на 
Борисов, изпратени от 
него да защитават ин-
тересите му в сградата 
с надпис „Съединение-
то прави силата”, тутакси 
се разпищяха. Това било 
заплаха. Глупости! Стра-
хуват се за властта, коя-
то ще държат до гроба, 
както се пее в известна 
песен на решилия да се 
посвети на обществена 
дейност бивш шоумен. 
Явно са заблудени, че до-
ри и да изчезне нацията, 
те ще останат. Що се от-
нася до електората, съд-
бата му хич не ги интере-
сува. Като са им повярва-
ли и са гласували за тях, 
да сърбат каквото са на-
дробили и да траят!

необратимо ли е действащото положение на 
тайния план за затриване на нацията? не, сти-
га да прогоним апатията и страха от душите си. 
Промяната на местните избори в софия и стра-
ната ще е началото. смени ли се властта, избе-
рем ли убедени, социално ангажирани, истински 
патриоти, България ще пребъде. не някой друг 
извън страната ще решава бъдещето на децата 
ни, а ние, поставящите Отечеството над всичко.
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да се получи глас-

ност на моите размишления по по-
вод съсипването на свиневъдството 
в нашата страна. Гледам и плача с ис-
тински сълзи. Плачех и когато избива-
ха животните в Странджа. Не плаче-
хте ли бе, хора? Лекомислено ги изби-
ваха. А тези, които го правеха, знае-
ха ли как се отглеждат тези живот-
ни? Обръщам се към все още 
живите агрономи, зо-
отехници, вете-
ринарни ле-
кари и тех-
ници. По-
м о г н е т е 
на ново-
с ъ з д а -
д е н и т е 
ферми и 
ф е р м е -
ри. Пре-
дайте им 
вашите зна-
ния и опит за 
оцеляване на на-
шата държава.

Спомнете си за пери-
ода по времето на социализма, кога-
то беше намаляло производството 
на месо за изхранване на население-
то. Като счетоводител водех тази 
дейност. На желаещите се предлага-
ха 20 броя 20-килограмови прасета и 
определено количество фураж напъл-
но безплатно. Даваха се 200 лв. за за-
купуване на крава за отглеждане за 
5-годишен период. Работливи хора се 
втурнаха в тази дейност. За отглеж-
дане на свинете е необходим ежедне-
вен труд и най-важното - редовно на-
бавяне на фураж. Тези животновъди, 

които смесваха стар и нов фураж, пе-
челеха и свинете им растяха, а на дру-
ги, които ги хранеха само с нов - умира-
ха. Прасето е чувствително живот-
но. Затова огледайте пътя на храна-
та и храненето. Стига с тези „шапо-
ве”, „холери”, „чуми” и „диви прасета” 
и какви ли не още болести. В кой век 
сме вече?

Уважаеми ветеринарни работни-
ци, какво възприехте от миналия век, 
в който вие се осъществихте като 
специалисти? Беше вашият век – шко-
ла, опит, практика. В развитието си 
вие достигнахте такава висота, че 

можехте да лекувате и хората. 
Забравихте ли си време-

то? Тогава вие тър-
сехте начини за 

спасение на 
ж и в о т н о -

то, а не за 
неговото 
у н и щ о -
жение, на 
загробва-
не. Къде 

изчезна ду-
мата „ин-

жекция”? За-
що не се при-

лагат? Посетете 
новите ферми и фер-

мери и ги научете да позна-
ват болното животно, а не да се ос-
ланят на резултатите от фалши-
ви изследвания и проби. Срамно, тъж-
но, болно! Да не чакат да изпълняват 
разни точки от постановления, кои-
то са далеч от действителността.

Драги възрастни специалисти, из-
правете се, надигнете се, не си оти-
вайте от този свят, без да помогне-
те на бъдещото поколение да се из-
мъкне от тази безизходица! Моля ви, 
намерете начин. Не е още късно!

Веселина БЕЧЕВа, 
82-годишна, Тетевен
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Ще загубим ли езика си?
По време на социа-

лизма най-често сре-
щаната дума в печата 
и телевизията беше ме-
роприятие. Тя  замест-
ваше всичко – концер-
ти, изложби, събрания, 
конференции. В новото 
време тя много успеш-
но бе заместена от  дру-
га дума – проект. Вслу-
ш а й т е 
се в те-
левизи-
о н н и т е 
предава-
ния, ще я 
чуете десетки пъти на 
ден. Дори концерти-
те на Лили Иванова са 
„проект“! Някога дума-
та съществуваше съв-
сем ограничено и има-

ше съвсем друг, но мно-
го по-ясен смисъл. Като 
читател и слушател мен 
много ме дразни толко-
ва честата й употреба.

А чуж-
дите ду-
ми в бъл-
г а р с к и я 
е з и к ?  
С т о т и ц и 

чисто български бяха 
заменени  с чужди, чес-
то без да знаем точното 
им значение. Щедро ни 
облъчват с тях от теле-
визионния екран – на-

вярно говорещите си 
мислят, че с тези чуж-
дици изглеждат по-
ерудирани. Надписите 
по фирми и офиси, по 
магазини  и курорти са 
почти само на латини-
ца, сякаш живеем не в 
България, а в някаква 
чужда страна. Дали по 
този начин няма да се 
осъществи и една меч-
та на лъжеевропейци-
те – кирилицата да из-
чезне? Не вълнува ли 
този въпрос и хората, 
от които зависи  това? 
Толкова неща унищо-
жихме в нашия безкра-
ен преход, че скоро ще 
загубим и езика си.

янка МаслЕНска, 
стара Загора

Антонина лозанова завърши тази година 
видинската природоматематическа гимна-
зия „Антим Първи“, а съвсем наскоро спе-

чели голямата награда на Международния фести-
вал за детско и младежко ме-
дийно изкуство „Арлекин“. В 
същото време от години ини-
циира благотворителни кам-
пании в подкрепа на възраст-
ните хора от Северозапада.

Фестивалът „Арлекин“ се 
провежда под мотото „Све-
тът в моите очи“ и има за цел 
да стимулира детската и мла-
дежка фантазия и творчество 
за създаване на оригинални 
филми, телевизионни преда-
вания и репортажи: музикал-
но предаване, рекламни клипове, детска новела и 
сериал, спортно предаване, новинарска емисия и 
всички останали формати, към които децата про-

явяват интерес, разказа Антонина Лозанова. Стиму-
лират се също така интернет медии и радиопреда-
вания, включващи всички жанрове. Фестивалът се 
провежда под патронажа на Министерството на 
образованието и науката със съдействието на Об-
щина Варна и Държавната агенция 
за българите в чужбина.

Наградата, която получих, е за 
най-добър монтаж за филма „Обра-
тно броене“, уточни Антонина. 

Това не е първата награда, която 
талантливото видинско момиче пе-
чели. През миналата година автор-
ката представи свой 5-минутен доку-
ментален филм на фестивала „Кино в 
длани“. Той отразява трудния живот 
на старите и самотни хора в българ-
ския Северозапад, разказа Антони-
на. А посланието в него е: „Нека не 
позволим да ни забравят, нека покажем, че сме бор-
бени, че Видин и Северозападът са живи!“, обясни 

тя. Фестивалът 
„Кино в длани“ е 
за кратки филм-
чета до 5 мину-
ти, създадени с 
мобилни устрой-
ства или таблети 
- всичко по-раз-
лично от фотоа-
парати и профе-
сионални каме-
ри. 

„Участвах във 
фестивала „Кино 

в длани“ с клипчето „Северозабравени“, което по-
лучи хиляди гледания, споделяния, реакции не са-
мо от Видин и нашия край, но и от цяла България, 

каза Антонина. Клипът бе включен в анкетата за 
награда на публиката и спечели много почитате-
ли. Това клипче докосна сърцата на много хора, 
допълни тя. 

Антонина Лозанова стана известна и с инициа-
тивите си в подкрепа 
на възрастните хора 
от Северозапада. От 
нея тръгна една бла-
городна инициатива, 
в която се включиха 
десетки млади хора. 
Идеята на момиче-
то, която тя реализи-
ра, бе възрастни хора 
от Северозапада, ко-
ито са в трудно фи-
нансово положение, 
да получат продукти, 

с които да посрещнат различни празници. Вече 4 
години Антонина помага на възрастните хора по 
време на коледните и великденските празници.

„С всяка инициатива се изненадвам как нещата 
се развиват все по-добре и по-добре - има включ-
вания дори от чужбина, от неделното училище в 
град Видин“, разказа Антонина. Към кампанията и 
тази година се присъединиха и учениците от Ос-
новно училище „Иван Вазов“ във Видин. А със съ-
браните пари Антонина купува част от продукти-
те, които заедно със своите съмишленици разна-
сят на бабите и дядовците. Тази година за Велик-
ден Антонина и нейните приятели помогнаха на 
около 25 възрастни мъже и жени в с. Върбовчец, 
като дариха хранителни пакети, съдържащи най-
необходимото за едно домакинство.

ирена ДаНаилОВа

Млада видинчанка 
подпомага възрастни хора

И тази година се про-
веде най-престижният 
колопробег в света за 
колоездачи аматьори 
„Париж – Брест – Па-
риж”, дълъг 1219 км.

Реализиран бе за 19-
и път. Негови организа-
тори са Световната ор-
ганизация на колоезда-
чите аматьори и Audax 
club Parisien. 

Колопробегът про-
дължи четири дни и в 
него се включиха рекор-
ден брой участници – 
7600 велосипедисти, от  

ветеран участва в 
колопробег 

които от Бъл-
гария бяха 18 
души. Отно-
во в изпита-
нието участ-
ва за шес-
ти път 66-го-
дишният Ди-
митър Балан-
ски от Испе-
рих – предсе-
дател на ко-
локлуб  „Ди-
митровец”.

 За първи път се 
представи още един 
исперих чанин – Кирил 

Атанасов, на 46 години.
ангел НикОлОВ, 

гр. исперих
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поне 5 неща, за които сте 
благодарни.

27. Усмихвайте се на 
непознати. Това ще по-
добри настроението ви.

28. Накарайте няко-
го да се усмихне.

29. Четете книги, кои-
то ви вдъхновяват.

30. Отделете най-
малко 30 минути на ден, 
за да научите нещо но-
во, да придобиете нови 
знания и умения, които 
не са свързани с работа-
та или с ежедневието ви.

31. Организирайте 
деня си. Направете си 
списък с онова, което Страницата подготви Соня ВълкоВА

6 Писмата Радости и болки

ПОдадена ръка

Имайте  собствен живот, а 
дъщерите ви да си гледат своя

Посрещам дните спокойно!

функция.
35. Танцувайте на 

любимата си песен.
36. Провеждайте 

„вътрешен одит“ – не 
крийте гнева или него-
дуванието. Научете се 
първо на себе си да про-
щавате и първо себе си 
да обичате!

37. Поне един ден 
в седмицата не яжте, а 
пийте. Оптимално е да 
се гладува 36 часа. Но 

това се постига посте-
пенно. Може да започ-
нете, като се лишите от 

няколко вечери през 
седмицата.

38. разберете как-
ви чудеса за тялото, 
ума и душата прави 
30-минутната дрямка.

39. Научете се да 
ставате рано, поне час 
преди да се е разсъм-
нало. Най-добре ще е, 
ако ставате в 5 сутрин-
та. Ранното ставане 
ще ви даде енергия за 
деня и ще ви осигури 

м а л к о 
п о в е -
че вре-
ме за 
самите 
вас.

4 0 . 
ранно-
то ста-
ване е 
трудно, 
ако не 
си оси-
г у р и -
те по-
не 7 ча-
са сън 
п р е -
ди то-
ва. За-
това – 
л я г а й -
те си 
р а н о . 
Това е 
м н о г о 
п о - х у -
б а в о , 
полез-

но и евтино, отколко-
то да давате пари за 
пластична хирургия.

Съвети на Джейн Фонда, които ще ви подмладят
трябва да на-
правите, пред-
варително. За-
почнете с мал-
ко задачи, до-
бавяйте нови 
и задължител-
но си подарете 
нещо, след като 
сте изпълнили 
целия списък.

32. спре-
те да отлагате! 
Минете ли 80-
те години, 
животът ще 
ви се стори 
крайно не-
достатъчен. 
И има ве-
роятност да 
съжалите за 
една голяма 
част от оно-
ва, което сте 
о т л о ж и л и 
или пропус-
нали заради 
някакви въ-
трешни на-

гласи. Затова – не от-
лагайте, а действай-
те!

33. Започнете ра-
бота по-рано. Праве-
те всички важни не-
ща преди пристига-
нето на колегите и 
преди телефонът да 
започне да прекъсва 
работата ви. По този 
начин ще имате мно-
го повече време и 
ще изпитате по-малко 
стрес през деня.

34. слушайте кла-
сическа музика. Проуч-
ванията показват, че тя 
повишава когнитивната 

Продължение от бр 36
16. комуникирайте 

с майката земя – ходе-
те боси по тревата или 
пясъка.

17. като гарнитура 
за обяд или вечеря яж-
те зелена салата.

18. Осигурете си 
обедна почивка да-
леч от работния плот 
и компютъра, бъдете 
на открито, като се на-
слаждавате на естест-
вената светлина.

19. Направете си 
лека закуска с плодо-
ве и зеленчуци, бога-
ти на фибри и антиок-
сиданти.

20. изплакнете ус-
тата с масло, за да се 

отървете от бактерии-
те и да направите зъби-
те по-бели. За да напра-
вите това, вземете 1 су-
пена лъжица кокосово 
масло от първото пре-
соване и го „жабуркай-

те“ в устата в 
продължение 
на 15-20 ми-
нути.

21. Всеки 
ден спорту-
вайте или се 
разхождайте 
поне за един 
час.

22. Винаги 
наблюдавай-
те позата си, 
особено кога-
то седите.

23. Вземе-
те 1-2 грама 
активен въ-
глен, за да от-
страните ток-
сините от тя-
лото.

2 4 . 
П о д а -
рете си 
м а с а ж 
на тяло-
то поне 
веднъж 
в месе-
ца.

2 5 . 
и з -
п о л з -

вайте само органич-
ни продукти като гри-
жа за тялото, за да пре-
дотвратите навлизане-
то на токсини през ко-
жата.

26. Припомнете си 

Драга редакция,
Пиша ви по повод 

писмото, поместено 
в любимия вестник в 
брой 9 от т. г., озаглаве-
но „Грях ли е да имам 
собствен живот?” от И. 
К. от Пловдив. В него тя 
споделя, че е са-
мотна вдовица 
на 64 г., на-
мерила си 
е прия-
тел и ис-
ка да се 
с р е щ а 
с него, 
но дъ-
щерите й 
са я обсе-
били и его-
истично искат 
да се грижи само 
за тях.

Аз съм пенсионерка 
на 79 г., искам да спо-
деля своята съдба в от-
говор на писмото на та-
зи жена.

Драга И. К., нека напи-
саното от мен прочетат 
и дъщерите ви.

Преди 57 г. бях из-
пратена по разпреде-
ление в малък планин-
ски град като учителка. 
Тогава бях 22-годиш-
на. Там срещнах първа-
та си любов. След една 

годи- на той 
замина войник, а аз се 
върнах в родния си град 
на работа. Така времето 
и разстоянието ни раз-
делиха. Сега, след 50 г., 
ние и двамата сме вдо-
вци и сме заедно. Си-

нът ми и дъщеря ми ме 
критикуваха, че обика-
лям само по гробищата. 
Синът каза: „Майко, на-
мери си един дядо да си 
пиете кафето. Като хо-
диш на гробищата, да си 
върнала случайно баща 

ни?!” След около ме-
сец ме срещна 

моя позната 
от малкия 

град и ми 
каза: „Ви-
дях Дан-
чо, той 
също е 
в д о в е ц . 

Иска да 
му дадеш 

телефонния 
си номер.” 

Изпратих му го и 
от тогава до сега сме не-
разделни. Децата ни са 
спокойни, че не сме са-
мотни. 

Имай си собствен жи-
вот и дъщерите ти да си 
гледат своя.

Баба Мария, 
Пловдив

Уважаеми приятели от редакцията,
Преди всичко много ви благодаря, 

че сте си направили труда да разбе-
рете написаното от мен и да го публи-
кувате. Тези, които ме познават, ми се 
обадиха и са удовлетворени… Труд-
на е инвалидността, но по-трудно ми 
е с хората, които „помагат” и „мърт-
вите души” от входа, в който живея 
в центъра на града. Отидоха си мно-
го приятелски души. С тези, които 
сме още тук, можем само да се чуем 
по телефона. Във връзка с пробле-
ма ми срещнах изключително мило-
сърдни хора, които безкористно ми 
помагаха – Пенка и Никола Радеви, 
Вили, Мария, Дамянка и деца, на ко-
ито помагах да си решат домашните 
безплатно! Моето виждане е: даде-
но ми е умение, за да го раздавам на 

другите. Имам пенсия, „къшей 
хляб, късче небе и песен на чу-
чулига в сърцето”. Обърнах се 
към „Социални грижи”. Дойдо-
ха, описаха, оцениха и изпрати-
ха жена да ми помага. Тя обаче 
заяви дословно: „Не съм дошла 
тук да ти работя, аз съм компа-
ньонка.” Обадих се в службата 
на „Социални грижи” и спокой-
но им обясних с две думи, че се 
нуждая от санитарка. Те ме на-
хокаха много яко. През дългия 
ми живот нито хоках, нито са ме 
хокали. Беше нещо ново за мен. 
Преживях го тежко. Жената на-

пусна – нямало удобства… Обадих се 
на Т. Малакова от Червен кръст. Един 
път седмично за „час внимание” дой-
де една прекрасна, чувствителна же-
на, с която прекарваме добре. В мо-
мента тя е единственият нормален 
човек до мен. Помагала съм на мно-
го хора през живота си, но не ми се 
обаждат даже по телефона. Чувствам 
се като първобитния човек в пеще-
рата. Но посрещам дните спокойно, 
като ръководя болния си организъм 
с режим и непрекъснато се занима-
вам с нещо. Генетично обременените 
от роднините ми ги оставям да след-
ват своя ген. Те не са виновни за то-
ва. Благодарна съм на моите здра-
ви корени.

С дълбоко уважение!
Н. ДОНЕВа

сПОделете с нас
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От стр. 1
Пропускам много от 

определенията, но си 
задавам въпроса - от-
къде е тази злоба и тя 
не е ли повече характе-
ристика за самите нас, 
отколкото за ответната 
страна.

А имаме ли основа-
ние? Едва ли има дру-
га страна, с която от-
ношенията ни да са 
така преплетени. Не 
само заради това, че 
Киевска Рус възниква 
и се изгражда върху 
територия, населена 
и владяна от Кубрато-
вите българи. По ва-
жно е другото – Бъл-
гария е духовна майка 
на Русия. Християнска-
та култура и цивилиза-
ция, писмеността, сло-
вото, кадрите с два-
ма патриарси, хиляди-
те черковнославянски 
книги Русия получава 
от нас. Не без основа-
ние някои твърдят, че 
старобългарският език 
е най-запазен в съвре-
мения руски. Разбира 
се, след Иван Грозни и 
Екатерина Велика док-
трината Рим-Констан-
тинопол-Москва ели-
минира България (та-

кава държава вече ня-
ма!) и гради нова ге-
неалогия. За сметка на 
това Русия на два пъти 
ни освобождава, макар 
че днес под сурдинка 
или открито се твърди, 
че ни поробва. Лъжата, 
казваше Гьобелс, пов-
торена сто пъти, става 
истина, но кой е суф-
льорът?  Та пита се 

ОТКъДЕ ИЗБЛИКНА 
ТАЗИ ЗЛОБА 

сред част от бълга-
рите към Русия. Дали 
от нашата характерна 
непоследователност. 
Дали от преклонена-
та главичка, послед-
вана от „Здраствуйте, 
братушки!”, сетне не-
рушимото единство с 
прусаците и синеоки-
те рицари от хилядо-
летния Райх, вечната 
дружба като слънце-
то и въздуха, днешни-
те евроатлантически-
те ценности и новият 
Голям бял брат. Утре 
може да си дръпнем 
очите. Въртим се като 
дервиши и все послед-
ни на хорото.

А що се отнася до 
онзи инженер от Пе-
тербург, който твърди, 
че Петър I им е създал 

азбуката, за това сме 
си виновни ние. По-
гледнете нашите учеб-
ници по история, за 
да разберете как се 
формират нихилисти и 
космополити. Безрод-
на държавна политика.

Другото обяснение 
е, че ако някои твър-
дят нещо, винаги ще 
има други, които ще 
им опонират. „Ние сме 
безкрайни индивидуа-
листи, до разрушител-
ност. Ние не можем да 
се обединяваме за раз-
лика от други нации. 
Силата на обединени-
ето винаги ще надде-

Суверенитет ли?
лее. Ние като нация 
не можем да се обеди-
няваме. Ние сме дъл-
боко невярващи хо-
ра - твърди почетни-
ят председател на КТ 
„Подкрепа”  Констан-
тин Тренчев и продъл-
жава. - Това, което ме 
плаши, е, че ние ня-
маме ясна идея какво 
искаме да направим. 
Всеки е недоволен, че 
няма ясна идея, която 
да ангажира огромна 
част от българите за 
нещо. Ние 

НЯМАМЕ вИЗИЯ  
ЗА БъДЕЩЕТО

Нямаме ви-
зия за общност.”                                                                    
Може би е прав д-р 
Тренчев, може би то-
ва качество идва от 

далечните ни прадеди 
траките. Но в значи-
телна степен се опре-
деля от държавата, т. е. 
от управляващия елит.

Според английска-
та дипломация Вели-
кобритания няма ве-
чни приятели, има ве-
чни интереси. Макси-
мата е валидна за вся-
ка една страна. Ако си 

достатъчно силен, мо-
жеш да държиш агре-
сивен тон, но по прин-
цип дипломатическият 
език е добронамерен, 
за да печели партньо-
ри, съюзници и при-
ятели, за да изтръг-
ва максималната пол-
за за страната. Нека 
си зададем въпроса – 
има ли България лоби 
по света, трайни съю-
зници, приятелски на-
строени страни? Със 
съседите винаги отно-
шенията са били дели-
катни. Турция започна 
открита неоосманист-
ка политика, Гърция не 
остъпва милиметър от 
своите интереси, пре-
миерът успя допълни-
телно да обтегне от-
ношенията ни с Румъ-

ния и Сърбия, а Север-
на Македония тихичко, 
но последователно ни 
дърпа килимчето (ис-
торията) под краката. 
Русия втвърдява отно-
шението към нас, но 
е верен съюзник на 
Сърбия. 

На 1 януари 2007 г. 
влязохме в клуба на 
богатите европейски 
страни, но за сметка 
на това ликвидирах-
ме икономиката, сел-
ското стопанство, ар-
мията... И 

СТАНАхМЕ 
СуРОвИНЕН 
ПРИДАТъК 

и открит пазар за 
тяхната продукция. 
САЩ – знаете за бази-
те, самолетите и на-
месата в политиката. 
Партньори! Единият в 
поза партер!

На 22 септември 
1908 г. България обя-
ви независимост, Фер-
динад стана цар, а ос-
манските Източни же-
лезници бяха одържа-
вени. Няколко десети-
летия независимост, 
две национални ката-
строфи и едно въста-
ние. И после ту наля-
во, ту надясно. Така 
до днес.

Манифестът не дава 
независимостта. За да 
е наистина една страна 
независима, са необ-

ходими няколко фак-
тора. На първо място, 
сила, за да може да от-
блъсне външна агре-
сия. Излишно е да ко-
ментираме качествата 
на днешната българ-
ска армия. На второ 
място, икономическа 
мощ. Спомен са огро-
мните и модерни за 
времето си заводи и 
комбинати, а селско-
то стопанство... няма и 
села, няма и стопани. 
Трето, здраво, моби-
лизирано, единно на-
селение (стопено от 9 
на 5-6 милиона, заста-
ряващо, с най-висок 
процент на смъртност 
в света). Четвърто, съ-
временно образова-
ние, наука, способна 
да генерира идеи и ре-
шения, високи техно-
логии. Тук сме добре 
единствено по брой 
на университетите. И 
последно, последова-
телна, 

ДОСТОйНА въНшНА 
ПОЛИТИКА

защитаваща инте-
ресите, честта и са-
мочувствието на стра-
ната и народа. Има ли 
я? Не питам. И аз, и 
вие знаем.

С влизането си в 
Общността през 2007 
г. България се отка-
за частично от своя 
суверенитет, но ста-

на равноправен парт-
ньор в европейското 
семейство с грижата 
и задължението да ра-
боти за издигането и 
просперитета на обе-
динена Европа. И се 
вторачи единствено в  
еврофондовете.

Думата независи-
мост е почти сино-
ним на понятия ка-
то достойнство, чест, 
гордост. Дали днес 
най-старата европей-
ска държава с богато 
минало, дала много в 
световната и европей-
ската съкровищница, 
е независима? Отго-
вора всеки трябва да 
търси сам. И още един 
въпрос стои: ”Аз как-
во направих за Оте-
чеството?” За мнози-
на е неуместен.

И да се върнем към 
началото. Безсмисле-
ната злоба към другия, 
към другите, към ина-
комислещите, към дру-
гите страни  и народи 
ни прави зависими. От 
собствените ограниче-
ния и комплекси. Дър-
жи ни на дъното. Пре-
чи ни да се обединим. 
И да тръгнем нагоре 
заедно.

А децата ни трябва 
да имат бъдеще. Тук и 
сега. И да бъдат неза-
висими. Т. е. свободни.

иван ВасЕВ

Ако чакате някой да ви 
 оправи, не се и съмнявайте, 
че ще бъдете „оправени“. По 
начин, който няма да ви харе-
са. Не мога да проумея тези, 
които искат нещо да се про-
мени, за да се повишат запла-
тите, да живеят по-добре, да 
могат да си позволят повече 
екстри! Затова не се изправя-
ме. Затова губим. Затова сме в 
катастрофа. Защото не искаме 
да се борим за България, за 
Отечеството, а за личния си 
комфорт.  Без съмнение стан-
дартът на живот е много ва-
жен. Сега държавата упраж-
нява геноцид срещу собстве-
ния си народ. Но… Априлското 
въстание за повече печалби ли 
е било? Бенковски за заплата 
ли е повел Хвърковатата че-
та? Левски заради грантове ли 
е тръгнал да прави революци-
онни комитети? 

Бъркаме целите. И средства-

та. И докато не разберем, че 
България иска саможертва на 
олтара си, няма да бъдем сво-
бодни. Защото свободата е бо-
гиня, която периодично иска 
кървави жертви. Това е исти-
ната. Много е неприятна и в 
сегашния ни уж цивилизован 
животец не искаме да го проу-
меем. Но вижте какво става са-
мо на хиляда километра от нас. 
Хората се бият. Умират. Зара-
ди родината си. Националните 
ни идеали не са високи запла-
ти, пенсии, детски и намалена 
администрация. Това е меркан-
тилна подмяна на ценностната 
ни система.  

Националните ни идеали 
трябва да бъдат: България над 
всичко! Обединен български 
народ от всички краища на 
света! Независимост и защита 
на суверинитета срещу всяка 
една намеса. Армията ни – ка-
то единствен защитник на ин-

тересите ни. Образованието – 
като най-важната инвестиция 
на държавата. Здравеопазва-
нето – като първото й задъл-
жение спрямо гражданите.   

Погледнете в себе си. Как-
во искате – по-висока запла-
та, по-висока пенсия. Или бъ-
деще за България. И докато не 
се превърнем в българи, ко-
ито са готови като Хайтов да 
извикат: И главата ми да отсе-
кат, ще викам „Да живее Бъл-
гария“, докато като Левски не 
сме готови да изберем смърт-
та пред робството, нищо няма 
да се промени. Едва след еди-
нение на целия български на-
род и обединение около на-
ционалните идеали ще дойдат 
и другите неща. Защото ката-
строфата започна с  това, че 
решихме, че има и по-важни 
неща от България!  

Елена гУНЧЕВа

Размисли по националните идеали

Трибуна Трибуна

Правителството на александър малинов

италианска карикатура на обявената независимост
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г-жа монева е родена на 29 април 1954 г. във велико търново. От петго-
дишна започва обучението й по пиано и солфеж в родния град. Учи в музи-
калното училище в русе, специалност „Пиано“. Завършва с отличие дма 
„Панчо владигеров“ в класа на проф. васил арнаудов със специалност хо-
рово дирижиране. работи като диригент на Представителния смесен хор 
„алеко константинов“, Хора на софийските девойки, Женския народен хор 
на Бнр, Представителния смесен хор „Петко стайнов“ и хоровата школа в 
казанлък, както и на редица други хорови формации в софия, лом и стара 
Загора. ваня монева е преподавател в дма „Проф. Панчо владигеров“.  По-
ради интереса и любовта й към българския фолклор и женското народно 
пеене през 1994 г. заедно с  емил минев създава женския народен хор „кос-
мически гласове от България“, който от известно време носи името на 
създателя си - Женски хор „ваня монева“. г-жа монева е майка на една от 
най-популярните ни поп изпълнителки - мария илиева. 

 неслучайно композиторът проф. красимир кюркчийски е казал: „ваня 
монева е българският караян в рокля“!

Фолклорът е нашето спасение

- г-жо Монева, не 
само у нас, но и в све-
товен мащаб жени-
те диригенти са ряд-
кост. с какво неисто-
во ви привлече тази 
професия?

- Не съм мечтала да 
стана диригент. Кога-
то учех в Музикално-
то училище в Русе, те-
зи мои качества откри 
преподавателят ми по 
ансамбли оперният 
диригент Веселин Бай-
чев. Наблюдавайки ме 
как работя цяла годи-
на с две от моите съу-
ченички, оперни певи-
ци, той бе категоричен, 
че съм родена за ди-
ригент. Последва пис-
мо до моите родители 
и среща с тях, за да ги 
убеди, че  аз имам аб-
солютните качества да 
се развивам в тази по-
сока. Започнах подго-
товка и кандидатствах 
в Музикалната акаде-
мия със специалност 
дирижиране и имах 
изключителната чест 
да бъда приета в кла-
са на големия хоров 
диригент проф.  Васил 
Арнаудов. Именно той 
ме просвети и запали у 
мен огъня за тази неле-
ка професия на хоров 
диригент.

- Защо се влюбихте 
точно в българската 
народна музика? как 
се зароди любовта ви 
към нея?

- При мен няма „мо-
мент на влюбване“ в 
народната ни музи-
ка. Тази любов си ми е 
по рождение, генетич-
но е заложена. Моите 
прадядо, дядо и баща 
са свирили на народ-
ни инструменти, баби-
те ми и мама са ми пе-
ли постоянно народни 
песни. От дете аз сама-
та пея народни песни, 
участвала съм в тан-
цовия състав на Ос-
новно училище „Хрис-
то Ботев” в родния ми 

град. Много обичах 
през летните вакан-
ции, когато отивах на 
село, да се хвана на хо-
рото на селския мег-

дан, където всяка съ-
бота и неделя духовата 
музика свиреше. Всич-
ко това се е отразило 
върху личността ми и 
е форми-
рало мо-
ята голя-
ма любов 
към род-
ния фолк-
лор.

- сигур-
но имате 
л ю б и м а 
н а р о д н а 
песен или 
са пове-
че от ед-
на.  какви емоции 
ви носят народните 
песни, какви споме-
ни будят?

- Не мога да кажа, 
че имам само една 
любима народна пе-
сен. Много са и всяка 
една изпълва сърце-
то ми с радост и спе-
циална енергия. Не ще 
успея да изредя всич-
ки, но сред тях са „Зла-
то моме“, „Лале ли си, 
зюмбюл ли си“, „Авли-
га пее“, „Заблеяло ми 
агънце”, „Елено, чедо“, 
„Бела съм, бела, юна-
че“, „Пиленце пее“, 
„Соньо, ти мой соньо“ 
и още, и още... Необят-

но красива е българска-
та народна песен. Тя е 
сила и мощ, тя е исто-
рическата ни памет, тя 
е кръвта във вените ни, 
тя е ДНК-то ни, тя е ис-
тинското и неповтори-
мо богатство!

Слушайки бавната на-
родна песен, изпълне-
на от първомайсторите 
ни, винаги очите ми се 
пълнят със сълзи, тръп-
ки минават през цяло-

то ми тяло, необяснимо 
вълнение ме обзема и 
знам - това е моята музи-
ка, на народа ми, на зе-
мята ми, на Родината ми 

и няма нищо по-свидно! 
А чуя ли да рукне родоп-
ската гайда, не мога с ду-
ми да опиша състояние-
то, в което се намирам! 
Та как да ви обясня ка-
къв спомен предизвик-
ва народната песен у 
мен? Няма спомен, то е 
принадлежност! То е си-
лата на духа на българ-
ския ми род и прекло-
нение пред величието и 
гениалността му!

- има ли според вас 
място народната му-
зика в сърцето на бъл-
гарина днес, или това 
кътче вече е заето от 
по-комерсиалните жа-
нрове?

- Народната музика е 
имала и винаги ще има 
място в сърцата на бъл-
гарите. Свидетели сме 
как в наши дни, когато 
на българина не му е ле-
ко да оцелява, лавиноо-
бразно се появяват шко-
ли за изучаване на на-
родни танци, сформи-
рат се групи за автенти-
чен фолклор, множат се 
децата, изучаващи и пе-
ещи народните ни пес-
ни. Фолклорът е бил и 
ще бъде нашето спасе-
ние, убедена съм в то-
ва! Всяко време е имало 
своите комерсиални жа-
нрове и нови течения, 
но фолклорът на една 
страна е вечен. И този 
народ, който не го пази, 
съхранява и изпълнява, 
е обречен на асимила-
ция. Затова, за да ни има, 
трябва да тачим фолкло-
ра и традициите си.

- какъв е пътят за 
съхранение на бъл-
гарския фолклор, г-
жо Монева? В чист или 
обработен вид? къде е 
мярката?

- Пътят е един - любов 
и отговорност към бъл-
гарския фолклор. Длъж-

ни сме да отглеждаме и 
пренасяме автентични-
те образци. Не бива оба-
че да спираме и развити-
ето на нашия фолклор. 
Задължително трябва 
да се проявяват вкус и 
мярка и да се „пипа“ с 
чисти ръце в това богат-
ство, което сме наследи-
ли. Ето например, за да 
се изпълни една народ-
на песен от хор, какъв-
то е нашият, е необходи-
ма обработка от компо-
зитор. И когато компо-
зиторът е вещ, познава 
добре и фолклора ни, и 
възможнос тите на жен-
ските гласове, тогава се 
получава красива песен. 

Ще посоча за пример 
неколцина от големите 
български композито-
ри: Филип Кутев, Коста 
Колев, Красимир Кюрк-
чийски, Стефан Мутаф-
чиев, Николай Кауфман 
и други, които са създа-
ли шедьоври, изпълня-
вани и станали  класиче-
ски примери за обрабо-
тена народна песен. Ето 
това е пример за мярка-
та и добрия вкус.

- Доколко е длъжна 
държавата на българ-
ската култура и тво-
рци - художници, ак-
тьори, музиканти...?

- Много е длъжна, 
много! Знаете колко из-
ключителни музикан-
ти, художници и изоб-
що хора на духа „изле-
тяха” от Родината, за да 
търсят препитание на-
вън! Та кой творец не се 
чувства най-уютно и си-
гурно у дома? Обаче ус-
ловията стават все по-
тежки и трудни за тво-
рците. Минималните за-
плати убиват духа и ус-
трема им. Тъжен факт 
е, че в музикалните ни 
училища и в музикални-
те академии се закриват 

отделни специ-
алности поради 
липса на млади 
хора, които ис-
кат да изучават 
даден инстру-
мент. А тези, 
които завърш-
ват, на часа за-
минават по све-
та. Държавата е 
длъжна да на-
мери формула-
та за задържане 

на младите хора, говоря 
по принцип.

-  скоро отбелязах-
те 25-годишнината от 
създаване-
то на хор 
„Ваня Мо-
нева“ с го-
лям кон-
церт в за-
ла „Бълга-
рия“. В не-
го участ-
ва и ваша-
та дъще-
ря Мария 
и л и е в а , 
която е из-
ключител-
но известна поп пе-
вица. кажете как се 

чувствате на една 
сцена двете - майка 
и дъщеря,  всяка во-
деща в своя жанр?

- Да, неотдавна от-
белязахме нашия чет-
въртвековен юбилей с 
хора. Въздухът в зала-
та трептеше от тиши-
ната на бездиханната 
публика. Поднесохме 
двучасов концерт с 
красива музика, с пес-
ни от различни фол-
клорни области и ком-
позитори. Имахме пре-
миерна творба за соло 
обой и нашия хор от 
Румен Бояджиев-син. 
Така също изпълних-
ме и премиерно за со-
фийската публика про-
изведение на профе-
сор Александър Теке-
лиев със струнен квар-
тет. Показахме жанро-
вата многоликост на 
нашия хор, достигна-
тото хорово майстор-
ство, изпяхме шедьо-
ври и нови творби. Ма-
рия бе наш специален 
гост в песента химн на 
Добруджа, „Лале ли си, 
зюмбюл ли си“. Получи 
се изключително еди-
нение между нея, мен 
и хора. Огромно е щас-
тието да си с чедото си 
на голямата сцена. То-
ва ни се случва за вто-
ри път. А третият път 
ще бъде на 22 октом-
ври 2019 г. в зала 1 на 
НДК на нейния самос-
тоятелен концерт, с 
който ще финализира 
поредицата от концер-
ти в страната.

- какви са вашите 
мечти, уважаема  г-жо 
Монева?

- Мечтая моят внук 
Александър да ста-
не достоен бълга-
рин! Мечтая дъщеря 
ми Мария да постиг-
не всичко, което же-
лае с лекота! Мечтая 
с моите прекрасни 25 
момичета от хор „Ва-
ня Монева“ да успеем 
да стигнем до всички 
кътчета на Родината и 
до всички български 
сърца чрез песента 
си! Мечтая България 
да върне своите чеда, 
разпилени по света, и 
да стане силна и при-
влекателна за живее-
не държава! Мечтая и 
вярвам!

 Въпросите зададе 
иво аНгЕлОВ

с дъщерята мария илиева

Хор „ваня монева“
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кет, основи на исляма, лите-
ратура, а и на изкуството да 
доставят наслада на мъжете 
и с времето се превръщали в 
наложници на султана. Харе-
мът бил ръководен от май-
ката на султана (Валиде Сул-
тан), но Великият везир под-
бирал кои от жените в харе-
ма са достойни за владетеля. 
И ако ги изберял, а после и 
султанът ги харесал, може-
ло да станат негови съпру-

ги. След смъртта на султана неговите жени, които 
имали дъщери, трябвало да се омъжат за високо-
поставени чиновници или да се преместят заедно 
с майката на умрелия владетел в стария дворец. А 
любимите жени на султана, родили мъжки рожби, 
оставали завинаги в харема. 

 За сигурността и управлението на харема се гри-
жели евнусите, които били лишени от възможност 
да имат интимни контакти с жените. Главният евнух 
можело да купува робини за харема, трябвало да 
следи поведението на жените в него. Именно той 

давал съвети на султана за наказанията и издига-
нето в харемната йерархия. Валиде Султан и глав-
ният евнух имали основна задача продължаването 
на рода на султана по мъжка линия. И всичко в ха-
рема се въртяло най-вече около това. Поради та-

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

зи причина в харемите се заформяли невероятни 
интриги и заговори, в които често били включва-
ни евнусите, везирът, а и външни за харема хора 
(например военни).

  Митовете и истината
 Имало е периоди в историята, когато различ-

ни посланици, посетили султана, разказвали, че ед-
ва ли не той има неколкостотин наложници и спи 
с всички тях. С времето много неща се изяснили и 
се оказало, че най-голямото количество жени в ха-
рема е имал Сюлейман Великолепни - над 160, като 
всъщност той живее в моногамен брак с Роксолана 
(въпреки че всеки султан имал право на 4 офици-
ални съпруги). А и по принцип съвсем не всички 
жени в харема стигали до интимност със султана.
 Представата, че жените в харема по цял ден 

само са чакали да бъдат повикани в спалнята на 
султана - не са правели нищо, пък и не са получа-
вали нищо, не е вярна. Истината е, че всички жени 
от харема са имали някакви задължения в двореца. 
И им се е плащало доста добре. С разпределяне-
то на заплатите на жените от харема се занимавал 
главният евнух. Те не били затворнички - излизали 
от двореца не само из града, но и извън него. На-

пример Роксолана е съпровожда-
ла султана на лов, почивка, а и по-
сещавала и други места, където би-
ли изпратени като султански пред-
ставители нейните синове.
 Съдбата на султанските на-

ложници, които така и не стига-
ли до султанската спалня, не била 
тежка - напротив: ако за 9 години 
престой в харема жената нямала 
интимни отношения със султана, 
я освобождавали. Някои остава-
ли да служат в администрацията, 
като получавали много добро за-
плащане и уважение. Но повечето 
получавали дом, издръжка и висо-
копоставен съпруг. А османските 
велможи мечтаели за такава съ-
пруга - красива, с прекрасно въз-
питание. Пък и подобен брак бил 
висша милост от султана и начало 

на кариерен ръст в империята.
 Османските хареми престават да съществуват 

като институция в началото на миналия век, ко-
гато Османската империя се разпада и Турция се 
модернизира.

Тайни  з а 
османския харем

Полезни съветиОт стр. 1
За голямата си любов 

Георги Божилов-Слона 
се омъжва малко пре-
ди да завърши днеш-
ната Театрална акаде-
мия. Разпределена е 
чак в Добрич, но Сло-
на заминава с нея. Спо-
делят общия си живот 
в бедност, но с много 
обич. После, когато за-
минават за Пловдив, бо-
хемата нахлува с пълна 
сила в техните дни и но-
щи. В допълнение Катя 
се снима гола в „Кози-
ят рог“. С това тя става 
първата българска ак-
триса, застанала пред 
камера без дрехи.

Преди филма вече 
е снимала епизодич-
ни роли в „Понеделник 
сутрин“, „Отклонение“, 
„Скорпион срещу дъга“ 
и „Краят на песента“. 
Последната лента е по 
сценарий на Николай 
Хайтов и именно той 
настоява тя да изпъл-
ни ролята на Мария в 
„Козият рог“, създаден 
по неговите „Диви раз-
кази“. Тази роля й носи 
международно призна-

ние - освен наградата за 
женска роля в Панама 
и „Фемина“ в Брюксел 
тя печели и отличието 
за принос в развитие 
на световното кино в 
Карлови Вари. След то-
ва Катя Паскалева бук-
вално снима филм след 
филм. Стават над 50 в 
кариерата й. Вторият 
й съпруг - режисьор-
ът Иван Росенов, ще си 
спомни за нея: „Не при-
емаше халтури и нико-
га не участва в скечове 

от естрадата и развле-
кателното шоу.“ Катя и 
Иван Росенов заживя-
ват заедно през 1979 г. 

 Когато болестта на-
предва и актрисата не 
е в състояние повече 
да говори, започва да 
записва мислите си на 
листчета. Те стават ос-
нова за томчето „Книж-
ни квадратчета“, в кое-
то съпругът й ги съби-
ра на едно място, след 
като тя умира.

 За нея журналистът 

 ако хладилникът 
ви не работи, съхра-
нявайте маслото в 
солена вода, като от-
страните опаковка-
та му. Така вкусът му 
става много по-до-
бър. Маслото трябва 
да плува свободно.
 ако в микровъл-

новата фурна има 
много полепнали по 
стените остатъци от 
храна, сложете една 
купа с вода и вклю-
чете на максимална 
мощност. след това 
остава само да избър-
шете с кърпа.
 За да не цапате 

ръцете си и чукчето за 
месо, когато начуква-
те пържоли, завийте 
ги с прозрачно фолио. 
При липса ги завийте с 
обикновен найлонов 
плик.
 Най-добрият на-

чин да изчистите пор-
целанова чаша от на-

слоявания е да нале-
ете в нея минерална 
вода. Оставете я да 
престои цяла нощ, а 
на сутринта изплак-
нете.
 кренвиршите се 

чистят по-лесно, ако 
ги продупчите с ви-
лица. Те ще увеличат 
размера си, ако ги по-
леете с вряла вода и 
обвивката ще падне 
сама.
 ако сте изцапа-

ли ръцете си с блаж-
на боя, намажете ги с 
олио - това ще помог-
не за отстраняване на 
боята.
 слагайте под ко-

рените на растения-
та сурови рибешки 
глави. Не се притес-
нявайте, че те ще из-
гният и ще миришат 
лошо. след месец раз-
ровете почвата и ня-
ма да откриете и сле-
да от главата. 

Толкова много загадки остават около темата за 
харемите на султаните (поради недопускане-
то в тях на външни лица), че и до днес какво-

то и да се каже, винаги ще остане нещо за разга-
даване.  Ето някои любопитни факти за харемите 
и митовете около тях.

 Самата дума харем има арабски произход и оз-
начава забранено, свещено място. До приемането 
на исляма турците не познавали многоженството, 
но през X в. вече приели от арабите тази тради-
ция. По времето на османските султани харемът 
се наричал дом на щастието. 

 До XVI в. султанският харем се разполагал в 
стария дворец (на пл. „Баязид“) - Топкапъ бил 
по-скоро мястото, където се решавали държав-
ните дела. Именно съпругата на Сюлейман Ве-
ликолепни - Роксолана, е първата, която скло-
нила султана да й разреши да се пренесе в дво-
реца Топкапъ заедно със своите робини. По-
късно, по времето на султаните Селим II и Мурад 
III, били построени нови помещения и харемът 
се превърнал в голям комплекс с 400 стаи. За 
цялото време на съществуването му (до нача-
лото на XX в.) през харема в двореца Топкапъ 
са минали около 400 красавици, родом от раз-
лични страни и племена.

 Отначало това били предимно отвличани 
красавици или купувани робини, докарвани 
от различни точки на света. Защо? Ислямът за-
бранява поробване на мюсюлманки, затова в 
харема влизали представителки на други кул-
тури и религии (като после приемали исляма). 
Но постепенно в тях започнали да влизат и малки 
момичета, продавани там от собствените си ро-
дители - било дори престижно, защото това оси-
гурявало височайшата им и доживотна издръж-
ка. Там те били обучавани на танци, музика, ети-

Спомен за  Катя
Георги То-
шев ще на-
пише в кни-
гата си „Ка-
тя Паскале-
ва. Жените в 
мен“: „Тя ни-
кога не успя 
да се види с 
очите на хо-
рата, които я 
обичаха. На-
рича себе си 
„сгъната“. 

С а м о -
чувствието, 

за което толкова мно-
го мечтае през годи-
ните на своята успеш-
на кариера, я посеща-
ва само на сцената и 
снимачната площадка... 

Нищо в нея не изда-
ва таланта й на филмо-
ва звезда. Играта е най-
добрият й приятел. Ди-
ва, интелигентна, граж-
данка, еснафка, самот-
ница, момиче, старица 
или майка.“

 Катя Паскалева уми-
ра на 23 юли 2002 г.

във филма „козият рог“
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10 Вкуснотии в чинии

Â ñàëàòà 

ÃÚÁИÒÅ - суïерõрана среùу алöõаéмер

 Ñ  ïèëå è ãîð÷èöà

Продукти: 200 г 
консервирани гъ-
би, 200 г пилеш-
ко месо (сварено), 
100  г грах. 

За соса: майоне-
за с чесън, 1-2 с. л. 
лимонов сок, кетчуп, черен пипер, сол.

 Приготвяне: Продуктите за соса се разбърк-
ват, прибавят се сол на вкус, черен пипер и по 
желание копър. Смесват се с гъбите, пилешкото 
и граха. Може да се поднесе върху лист маруля.

 пî ðóñêà ðåöåïòà Â ÿõíèÿ îò ÷åðåí äðîá

гъбите са много полезни. те са 
вкусни, засищащи и толкова раз-
нообразни. Защо трябва да се кон-
сумират по-често?
 много богати са на антиок-

сиданти. Предпазват от старее-
щите процеси в клетката и най-
вече от рак. 
 те са с много нисък гликеми-

чен индекс, което предпазва от 
повишаване нивата на кръвната 
захар и респективно от диабет. 
 влияят много добре на сър-

дечно-съдовата система, защо-
то в тях се съдържат много ви-
тамин с и калий, изключително 
важни за поддържане на кръвно-

то налягане.
 Полезни са за от-

слабването, защото са 
бедни на калории, а съ-
щевременно толкова 
засищащи и богати на протеини, 
които от своя страна подсилват 
и имунната система. 
 малайзийски учени устано-

виха, че гъбите съдържат биоак-
тивни съединения, които нама-
ляват или забавят развитието 
на невродегенеративни процеси, 
участващи в болестта на алц-
хаймер.

Предлагаме  рецепти, които да 
си приготвите у дома.

 Â ãðàõîâà ñóïà Ñ  áÿëî âèíî
Продукти: 100 г пресни или суше-

ни гъби, 2-3 грахчета, 850 г консерва, 
30 мл (3 с. л.) олио, 1 глава лук, 1 мор-
ков, сол, на вкус.

Приготвяне: Гъбите се почистват 
и измиват (сушените гъби се накисват 
за 1/2 час в студена вода), след което 
се нарязват на ивички и се варят до 
омекване. Прибавят се грахът и заду-
шените в мазнината ситно нарязани 
лук и моркови. 

Супата се разрежда с 5 ч. ч. топла во-
да, посолява се и се вари на тих огън 
още 10-15 минути, след което се под-
нася.

 Â ñàëàòà ñ ìàêàðîíè Â ñàëàòà ñ ìàêàðîíè Â ñàëàòà ñ ìàêàðîíè

Продукти: 300 г ма-
риновани гъби, 150 г 
макаронени спирали, 
1 глава лук, 2 яйца, 1 
бр. кисела краставич-
ка, 1/2 ч. ч. майонеза, 
черен пипер, сол, зеле-
ни подправки.

 Приготвяне: Мака-
роните се начупват на 
малки парченца с дъл-

жина 1 см и се сваряват 
в подсолена вода, след 
което се отцеждат. Гъ-
бите се нарязват на тън-
ки филийки, краставич-
ката – на ивици, а лу-
кът – на малки кубчета. 
Подготвените съставки 
се смесват, подправят 
се със сол и черен пи-
пер и се разбъркват с 

майоне-
зата. Сала-
тата се прехвърля в 
чиния за сервиране, по-
ръсва се със ситно на-

рязани зе-
лени подправки и 

се украсява с резенче-
та от сварените яйца.

 Продукти: 2 тиквички, 
3-4 червени чушки, 1 пат-
ладжан, средно голям, 150 
г гъби, 2 домата, 1 глава 
лук, 4-5 с. л. зехтин, 150 
мл вода, 1/2 лъжичка сол.

Приготвяне: Почисте-
те и нарежете зеленчуци-
те: тиквичките, патладжа-
на и доматите - на кръгче-
та, чушките - на жулиени. 
Гъбите може да остави-
те цели по желание или 
да нарежете на кръгче-
та.  Загрейте мазнината 

на средна темпе-
ратура. Запърже-
те в нея лука, до-
като се задуши. 
Добавете чушките 
и продължете да 
задушавате още 
няколко минути. 
Прибавете тиквич-
ките, патладжани-
те и гъбите, като 
постоянно разбърквате. 
След около 15 мин. до-
бавете доматите. 

Залейте зеленчуците с 

Ñ  ìîðêîâè 
è ïðàç

Ñ  òèêâè÷êè è ïàòëàäæàí

 Продукти: 100 г гъби печур-
ки (или смес), 2 моркова, 1 стрък 
праз лук, 2 с. л. олио, сол и черен 
пипер на вкус.

Приготвяне: В загрятата маз-
нина поставете почистените и 
нарязаните на едро гъби, на-
рязаните на кръгчета моркови 
и праза. Разбъркайте, добавете 

 Продукти за 
3 порции: 350-
400 г гъби клад-
ница, сол, зех-
тин, лимонов 
сок, черен пи-
пер, копър.

Приготвяне: 
Гъбите се изми-
ват и се сваряват 
в подсолена во-
да 20 минути. Во-
дата се изсипва 
и се оставят да 
се охладят. Из-
цеждат се много добре от водата, като се изстиск-
ват между двете ръце. Подправят се с още сол, ако 
е нужно, зехтин, черен пипер, чесън, лимонов сок и 
ситно нарязан пресен копър. Сервират се като пре-
дястие или гарнитура към основното ястие.

Продукти: 1 
пиле или разфа-
совка по вкус, 
200 г гъби, майо-
неза и горчица, 
бира, черен пи-
пер, сол, масло, 
олио.

Приготвяне: 
Парчетата пиле 
се овкусяват със 
сол и черен пипер. Намазват се с малко майоне-
за и с много горчица. Гъбите се запържват леко 
с краве масло. В тава се нареждат пилето, гъбите, 
краве масло + малко олио и обилно бира. Покри-
ват се с фолио. Пекат се на 220о, като през първи-
те 15 минути тавата е с фолиото, после то се маха, 
за да се зачерви месото. Ястието се сервира по-
ръсено с магданоз.

Продукти: 600 г 
свински или телешки 
черен дроб, 250 г ма-
риновани печурки от 
консерва, 1 ч. ч. черве-
но вино, 30 г краве мас-
ло, 5 с. л. олио, 1 с. л. га-
лета, 3-4 резенчета ли-
мон, черен пипер, сол, 

магданоз, 1/2 ч. ч. пряс-
но мляко, 120 г изцеде-
но кисело мляко или ед-
на к. ч. сметана.

Приготвяне: Дро-
бът се почиства от ци-
пите, нарязва се на тън-
ки ивици и се накисва за 
половин час в смес от 
1/2 ч. ч. студена вода и 

1/2 ч. ч. прясно мляко. 
След това се измива със 
студена вода и се под-
сушава.  В дълбок тиган 
се сгорещява олиото и 
се изсипва дробът, за да 
се запържи леко, като 
се разбърква. Приба-
вя се половината ви-

но и дробът 
се задуша-
ва за около 
10 минути, 
прибавят се 
гъбите и се 
задушава за 
още около 
5-6 минути. 
Към задуше-
ното ястие 
се приба-
вят кравето 

масло, киселото мляко, 
разбъркано с 1 с. л. га-
лета, и останалото ви-
но.  Яхнията се разбърк-
ва добре, овкусява се с 
черния пипер и сол на 
вкус. Поднася се гарни-
рана с резенчетата ли-
мон и поръсена със сит-
но нарязания магданоз.

водата и посолете.  Пох-
лупете с капак и задуше-
те. Оставете да ври 20-25 
мин.

 Продукти: 500 г гъби 
според предпочитанията 50 
г масло, 150 мл бяло вино, 
няколко стръка нарязан маг-
даноз, 4 скилидки счукан че-
сън, 1 с. л. брашно, сол и че-
рен пипер.

Приготвяне: Гъбите се на-
рязват на филийки и се заду-
шават в маслото. 

Към тях се добавят маг-
данозът, счуканият чесън, 
брашното, сол и черен пи-
пер на вкус. Готвят се до 
сгъстяване на соса.

1/2 ч. ч. вода и оставете на уме-
рен огън да къкри под капак.

Разбърквайте 
от време на вре-
ме. Оставете за 
около 15 мину-
ти така. Подпра-
вете със солта и 
черния пипер и 
свалете от огъня. 
Поднесете топло 

или охладено, като предястие, 
салата или гарнитура към месо.
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Камено-
трошачката

Потайничето (Saxifraga) 
принадлежи към рода Каме-
ноломкови. Латинската дума 
saxifraga буквално означа-
ва „каменотрошачка” и това 
скромно растение вирее осо-
бено добре в скалисти и ка-
менисти места. 

Листата са с издатъци и с 
жилки и изглеждат красиво 
през цялата година. Към края 
на градинарския сезон тех-
ният цвят преминава в охра 
и стават особено колоритни. 

Звездовидните им бели 
цветове, които сякаш пла-

ват на дългите до 30 cм стъб-
ла, растат през септември и 
октомври. 

Сенчестите или полусен-
честите области предлагат 
най-добрите условия за ка-
менотрошачката. 

Да засадим касис след листопада

ако искаме в ранна пролет, като 
дойдем на вилата, да се порадва-
ме на първите цветя, необходимо 
е още сега да положим известни 
грижи. септември е най-подходя-
щото време за засаждане на поч-
ти всички луковични цветя. Пре-
ди другите засаждаме дребнолу-
ковичните култури като мускари, 
минзухар, сцила (синчец), хионо-
докса, кокичета. 

след 10 септември настъпва 
времето за засаждане на нарци-
сите. Те отлично се приспособя-
ват към всякакви условия. Могат 
да растат както по алеите, така и 

между дърветата и храстите. Пе-
риодът на покой при нарцисите е 
по-малък от останалите лукович-
ни растения. Затова е необходи-
мо да успеем да ги засадим пре-
ди появата на нови корени на лу-
ковиците. При засаждането нови-
те корени могат да бъдат неволно 
повредени. а други няма да могат 
да поникнат и нарцисите могат да 
измръзнат през зимата.

ПрЕЗ ВТОраТа ПОлОВиНа На 
сЕПТЕМВри започваме засажда-
нето на лалетата. Много е важно 
тяхното засаждане да стане в най-
оптималните срокове при темпе-

ратура на почвата плюс 9-10 гра-
дуса, защото именно при такава 
температура лалетата се прихва-
щат най-добре. 

Последни (в края на септември 
– началото на октомври) засажда-
ме зюмбюлите. Тези цветя обичат 
светлината и не понасят студени-

те течения. след засаждането на 
луковиците, ако земята е суха, е 
необходимо да се полеят. ако лу-
ковиците са здрави и засаждане-
то се проведе навреме и на пра-
вилната дълбочина, то растения-
та през пролетта ще се покажат в 
цялата си красота.

За красива пролетна картина

Най-подходящото
 време за луковичките

 Първо направете дре-
наж в съда, в който ще 
засаждате луковиците. За 
целта са ви нужни камъче-
та или начупени парчета от 
глинени саксии. Дренажът 
е желателно да бъде око-
ло 2-3 см.

Постелете парче от не-
тъкан текстил. Така ще се 
предпази промиването на 
почвата, когато поливате 
цветята

Добавете 4-5 см пръст.
ако комбинирате лу-

ковиците от различни 
видове, първо ги подре-
дете. Първо по-едрите лу-
ковици - това са нарциси-
те и лалета. 

След това сложете един 
пласт пръст и наредете по-
малките луковици, на мин-

зухара на-
пример, ка-
то се стара-
ете да се па-
дат между го-
лемите.

Л у к о в и -
ците се под-
реждат ед-
на до друга. 
Ако ще офор-
мяте красива 
комбинация 
от различни 
видове, то 
в най-външ-
ната страна 
наредете лу-
ковиците на 
най-ниските 
цветя, а към 
вътрешност-
та - по-висо-

ако искаме да получим красива пролетна карти-
на, може да засадим луковички в саксия или сандъче. 
тези цветя могат да се отглеждат и в стайни усло-
вия и имат продължителен цъфтеж. Правила за за-
саждане на луковици в саксии и сандъчета:

ките. За да бъде не само кра-
сиво, а и високите да не за-
сенчват ниските растения.

  Покрийте с 3 см почва, 
но ако съдът позволява, и 

повече. Може да добави-
те и мулч за запазване на 
влагата.

За всички, които са за-
къснели и времето е то-
пло, опитните градинари 

са измислили как да се 
имитира зима и студено 
време, за да се повли-
яе на луковиците. Те се 
слагат в мрежеста тор-
бичка и се поставят в 
хладилник. 

Важно е да нямат до-
пир до храната, плодо-
вете и зеленчуците в 
него. 

Престояват в хладил-
ника 2-3 седмици и след 
това се засаждат.

 съчетаването на 
луковици от различни 
видове цветя и цъфтя-
щи по различно време 
дава възможност да на-
правите уникални цвет-
ни композиции на дво-
ра или в градината на 
терасата.

касисът (черно френско грозде) 
е витаминна бомба, прекрасен лек за 
сърцето, защитник от патогени. Вку-
сът му е особен – сладко-кисел, и се 
харесва на мнозина. Отлично запазва 
витамините си, когато се преработва 
и консервира.

Може да расте във всяка градина. Но 
невинаги събираме такава реколта, на 
каквото е способен посаденият сорт. 
Нерядко се срещат запуснати насажде-

ния, поразени от болести и вредители.
За да даде най-доброто от себе си, 

храстът трябва да бъде здрав, плодо-
вете – едри и качествени. Грижата за 
касиса не отнема много време, обра-
тното – той е без големи претенции.

Най-подходящото време за засажда-

не е след листопада. Тогава при ранна-
та есен растенията се вкореняват до-
бре и студът през зимата не може да 
ги унищожи. 

За да избе-
рем подходя-
щото място, 
трябва да се 
съобразим с 
биологични-
те особено-

сти на вида. Вирее до-
бре в предпланински-
те и припланинските 
райони на страната ни, 
със засаждане на място 
на овощен вид, север-
но, североизточно или 

северозападно изложение. Обича вла-
жен и прохладен климат. Не понася на-
клон повече от 8 градуса. Мястото да е 
проветриво, но защитено от силни вет-
рове. Предпочита добре дренирани, 
дълбоки и богати почви със слабо ки-
села до неутрална реакция  -  рН 5,5-6,5. 

Корените му се разполагат пре-
димно в повърхностния почвен 
пласт, от който водата лесно се из-
парява. При засушаване е необхо-

дима поливка. 
Светлолюбив е, 
но понася час-
тично засенчва-
не. 

Освен по гра-
ниците на двора 
може да се засаж-
да и между овощ-
ните дървета, но 
докато са млади 
и не хвърлят го-
ляма сянка. 

Засаждането 
се извършва в из-

копана ямка с размери 40х40х40 см от 
двама човека. Единият държи растени-
ето в средата на ямката, а другият я за-
сипва с почва и притъпква от перифе-
рията към средата. 

Растението се засажда 4-5 см по-дъл-
боко, отколкото е било в разсадника. 
Така няколко пъпки остават под земя-
та и точно от тях след няколко години 
израстват нови прикоренови стъбла. 
Ако почвата е лека, дълбочината на 
засаждане може да стигне и до 10 см. 
Разстоянието между растенията да е 
1-1,20 м, а между редовете - 1,60-2 м. 

Страницата подготви  
Уляна ПЕТкоВА
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Народът ни е в агония
Както обикновено, Антон Хекимян направи 

всичко възможно, за да не заклещи Иван Костов 
с неудобни въпроси. И успя! 

 НАП се рови в сметките на бившия министър-
председател за трети път. Много ясно, че точно 
сега, преди изборите, проверката търси под во-
ла теле. Костов се хили насмешно. Нищо няма да 
намерят! Това са пари, взети на кредит. Вложени 
в инвестиционни фондове, които са набъбнали с 
времето благодарение на добрия инвеститорски 
нюх. Пълно е с български граждани, постъпили по 
същия начин. Нищо лошо няма човек да разполага 
с пари. Освен това те не са негови. Парите са си-
гурно на жена му. Ако питат жена му, тя ще каже, 
че са на дъщеря му. Тя от своя страна ще каже, че 
са на съпруга й - един от малкото италианци, пред-
почели България вместо красивата Италия. Наис-
тина "младите се завръщат".

 От щерката на Костов до Милен Велчев децата 
на управляващите предпочитат "бащината стряха". 
Тук е "мекото на баницата", беше подхвърлил ня-
кой. Хекимян пристъпва внимателно. "Говори се, 
че вие сте вълкът, изял Червената шапчица?!" Кос-
тов се хили отново. Добре, че журналистът не го пи-
та за Първа частна банка, която бе основана, когато 
той беше министър на финансите. А здравната сис-
тема, която е в кома, след като лично той превърна 
болниците в търговски дружества? За всеки случай 
Костов вдига гарда. Как може да се говори за "кри-
минален преход"?! Хекимян е безпомощен пред 
този въ-
п р о с , 
който в 
същото 
в р е м е 
е и от-
г о в о р . 
Пропу -
ска лю-
б е з н о 
да из-
брои скандалните сделки на Агенцията по при-
ватизация по времето на Костов. Всички до една 
- печеливши за страната може би?! Като се почне 
от Булбанк, Нефтохим и се свърши с авиокомпа-
ния „Балкан”. Американските централи, субсиди-
рани от бюджета, останаха невидими за водещия! 

 Хекимян продължи да отстъпва пред стрелите 
на Костов. Системата е тази, която позволява на 
някои несъвестни прокурори да проявяват свое-
волие. Как не се намери някой да подскаже на Ан-
тон, че "системата", която Костов обвинява днес, е 
създадена от самия него?! Трудна работа. Гостът 
е подготвен, а Хекимян не е или се прави, че не е. 

Изведнъж бившият министър-председател се 
превръща в представител на Венецианската ко-
мисия, на Съвета на Европа, на Европейската ко-
мисия, само папата липсва в неговия критичен 
поглед към институциите на страната. Той, който 
по време на царуването си обърна гръб на всич-
ко европейско и прегърна турската "Шише джам"! 

Костов обаче знае докъде да критикува и ко-
га да направи реверанс към властта. Управлява-
щите вероятно ще гледат няколко пъти интервю-
то. Изненадващо, той подаде топката на Борисов. 
Икономиката според него е в отлично състояние!? 
Странна крачка встрани от критиката. Хем проку-
ратурата не си върши работата, хем икономиката 
е във възход. Хекимян продължи да гълта, без да 
пита къде са тези, невидими на пръв поглед ре-
зултати и как се постигат те, като работната ръка 
се изнесе в чужбина? Нито дума за фондация "Са-
пио", нищо за "Бъдеще за България", нито за цис-
терните с петрол за Сърбия по време на ембарго-
то. Това е България. Това е преходът! "Куче влачи, 
дири няма".

Смених канала. Утре, вдругиден Костов пак ще 
се появи по други канали и в други предавания. 
Гешев го предизвика и защитата се организира. 
"Хляб и зрелища" както по времето на Рим. Резул-
тат - никакъв. Основоположникът на капитализма 
в България и бивш "перестройчик" ме убеди в ед-
но. След тридесет години криволичене на родна-
та десница остава само да пусне нова марка ми-
нерална вода на името на "Иван Костов". Дали ще 
се намерят купувачи, е друг въпрос.

Божидар ЧЕкОВ

Минерална вода 
„Иван Костов“

Ако управляващите си бяха 
затраяли за испанския на Пла-
мен Георгиев, изпратен от тях 
за консул във Валенсия, нямаше 
да го има втория скандал – след 
първия с незаконната му тера-
са, лъснал покрай “Апартамент-
гейт”. Да, не знае добре испан-
ски, но какво да се прави – не е 
първото, нито последното поли-
тическо назначение в диплома-
цията. Да не би някой да е прове-
рявал нивото на владеене на ези-
ци на всички политици, за които 
бяха намерени места като посла-
ници или консули? Ако кандидат-
стваха за работа в голяма частна 
фирма, щяха да водят с тях интер-
вю на езика, който претендират 
да владеят. Но в държавната ад-
министрация изглежда се дове-
ряват на сертификати. И на чест-
ната дума.

Проблемът дойде оттам, че 
в биографията си, представена 
в парламента, Георгиев бе впи-
сал А2 като ниво на владеене 
на испански език – втората сте-
пен след най-ниската A1. След 
като назначението му за консул 
в Испания разкри този факт, ня-
кой съветник по комуникация-
та или някакви пиари вероятно 
са решили да го “повишат” по 
спешност. В резултат eдна медия 
публикува сертификат №1720 от 
фирмата “Никанор”, сключила 
преди време договор с КПКОН-
ПИ. Дипломата удостоверява, че 
от март 2017 г. Пламен Георгиев 
владее испански на значително 
по-високото ниво B1. Остава за-
гадка защо година по-късно, ко-
гато подава биографията си като 
кандидат за шеф на новосформи-
раната антикорупционна коми-
сия, Георгиев посочва, че владее 
испански на по-ниското ниво А2.

Пет извода
Първо, качеството на серти-

фикатите, издавани в България. 
Преди време имаше една исто-
рия със сертификати, придруже-
ни от стикери “Коректна фирма”, 
които едно ЕООД раздаваше сре-
щу 77,52 лева, заедно с достав-
ката на документите. Над 17 000 
български фирми си ги бяха по-
ръчали. Това е добра илюстра-
ция на проблема с качеството на 
сертификатите, издавани на ки-
лограм в България за какво ли не.

Що се отнася до фирмата “Ни-
канор”, при нея езиковото обу-
чение не е изрично упоменато 
в широкия предмет на дейност, 
но въпреки това фирмата пече-
ли обществена поръчка на огла-
вяваната от Георгиев КПКОНПИ. 
Както посочиха езикови специ-
алисти, сертификатът е пълен с 
грешки и изглежда като да е пре-
веден с Google translate. Това по-
ставя въпроса за избора на фир-
мите, осъществяващи чуждоези-
ково обучение в институциите. 
Народното събрание например 
редовно обявява такива поръч-
ки за езиково обучение. Тазго-
дишната е за 115 000 лева без 
ДДС.

Второ, стандартите. Фирмите 
и служителите им, които удос-
товеряват, че преминалите през 
тяхно обучение притежават оп-
ределени умения, трябва да от-
говарят на определени стандар-
ти. В България работят достатъч-
но авторитетни и признати орга-
низации като Института Серван-
тес, Британския съвет, Гьоте ин-
ститут, които биха могли да под-
помогнат подобна стандартиза-
ция. В противен случай ще про-
дължим да слушаме как българка 
на развален английски съобщава 
спирките в метрото.

Трето, политическите назна-
чения в дипломацията. Българ-
ската дипломация, в която блес-
тят имена като Симеон Радев и 
Иван Станчов, има защо да се 
чувства унизена. В своя декла-
рация по повод назначението на  
Георгиев Българското диплома-
тическо дружество (БДД) призо-
ва правителството да го отмени, 
а МВнР да се противопостави на 
всякакви подобни назначения.

Наред с това дипломатите 
призоваха за борба срещу “на-
лагането на некомпетентността, 
невежеството и неграмотност-
та в българската дипломатиче-
ска служба и навсякъде другаде 
в държавната администрация”. 
От БДД посочват, че за пореден 
път е нарушен Законът за дипло-
матическата служба, „тъй като 
т.нар. политически или външни 
назначения за службата не мо-
гат да бъдат повече от 20% във 
всеки един момент“. Цитират се 
и тези данни: „от 15 генерални 

консули, каквито има България 
в момента, 8 са външни/полити-
чески назначения, т.е. над 50%“.

Четвърто, високомерието на 
управляващите. Или по-скоро – 
гьонсуратлък. Премиерът Бойко 
Борисов е единственият, който 
“удостовери” колко ценен е Пла-
мен Георгиев като държавен ка-
дър. Но обществото отдавна е 
наясно, че премиерските изявле-
ния винаги трябва да се прекар-
ват през дефлационен индекс. 
Така “милиардите”, които Геор-
гиев като шеф на КПКОНПИ бил 
конфискувал, стават милиони, 
“няколкото езика” се свеждат до 
английски и неизменния руски, 
“хилядите награди” – до няколко 
по-скоро институционални, и т.н.

Но инатлъкът, с който упра-
вляващите искат да изпратят Ге-
оргиев на “почивка” като дипло-
мат, вече дразни много хора. В 
комбинация с вътрешната опо-
зиция, която се оформя по мес-
та в ГЕРБ, това неизменно ще се 
отрази на резултатите от мест-
ните избори. Даже и Борисов да 
открие 100 цеха, които ще кръс-
ти “заводи”.

и пето, личното достойнство. 
Тази тема не е коментирана, но 
е важна. Тъй като казва много 
за овластените хора. Пламен Ге-
оргиев не е имал публично изя-
вление от 30 юли, когато се яви 
в парламента, за да бъде осво-
боден от поста шеф на КПКОН-
ПИ. Всички последвали опити на 
журналисти да се свържат с не-
го, за да коментира акта за бар-
бекюто на терасата му, внезап-
ното му назначаване като консул 
или пък сертификата за владеене 
на испански език, завършват без 
успех. Дори не се е явил в сто-
личния район “Слатина”, за да 
получи акта за барбекюто си. Е, 
г-н Георгиев, време Ви е да про-
говорите. Защото скандалът са-
мо усили впечатлението за все-
общо посрамване на властта. И 
направи за посмешище дарената 
иначе с толкова власт КПКОНПИ. 
Трудно е правителството да се 
отметне от решението си за на-
значението. Остава значи само 
това: Пламен Георгиев да се от-
каже. Нека прояви достойнство.

Емилия МилЧЕВа

Правителството нарушава 
Закона за дипломатическата служба

Това не е нормално! 
Не мога и не искам да 
проумея как така не ре-
агираме на унищожени-
ето ни. 1338 години сме 
се борили и оцелявали, 
а сега вяло и апатично 
гледаме как българите 
се претопяват, а Бълга-
рия загива. Дори не ре-
агираме. Като болник, 
който е в кома и е оста-
вен в болницата без ле-
чение да умре.

Нима не виждаме как-
во става? Как полиция-
та защитава само упра-
вляващите, а старците 
по селата са оставени 
на милостта на крадци 
и убийци. Нима не виж-
даме как всеки закон е 

лобистки и с една-един-
ствена цел – да ни нака-
ра да плащаме и да съз-
дава условия за коруп-
ция? Нима не виждаме 
как, докато родители съ-
бират с касички по ма-
газините пари за опе-
рация на болните дечи-
ца, политиците си купу-
ват десетки апартамен-
ти, имения и деклари-
рат сметки за милиони 
с една заплата? Нима не 
виждаме как хора, рабо-
тили 40 години, живеят 
от подаяние от 200 лева, 
докато хора, неработи-
ли и 40 дни друго освен 
политика, вземат мили-
они и се подиграват на 
бедните българи!

 Нима не виждаме 
как всичко некадърно, 
мръсно, с психически 
отклонения, необразо-
вано и невъзпитано из-
плува като мръсна пяна 
най-отгоре в управлени-
ето на държавата? Дока-
то ние гледаме турски 
сериали и пляскаме с те-
лешки възторг на прес-
тъпната мутра, която ни 
унищожава.

 Защо няма реакция? 
Защо хора, които се 
възмущават и са про-
тив властта, не желаят и 
не могат да излязат на 
улицата и да пометат му-
трите, които ни унищо-
жават? Защо не се поя-
вява читав лидер, кой-

то да обедини народа.  
ЗАЩО ВСИЧКИ ГИ Е 
СТРАХ? ЗАЩО СЕ СЪО-
БРАЗЯВАТ С КАКВО ЛИ 
НЕ, НО НЕ И С ИНТЕРЕ-
СИТЕ НА БЪЛГАРИЯ? За-
що изчакват уж подхо-
дящ момент, докато на-
родът ни е в агония? За-
що слушаме само думи, 
а не виждаме действия? 
Защо сме разделени по-
стоянно? Това ли остана 
от смелия и горд народ 
на българите?

 Нима сме последни-
те българи? Оскотява-
щи, напускащи на тъл-
пи родината си в търсе-
не на нормален живот. 
Мислещи само как да се 
нахранят и да си платят 
сметките. Какво има да 
губим още?

 адвокат Елена 
гУНЧЕВа

Страницата подготви Цветан ИлИЕВ



18.IX. - 24.IX.2019 г.
38

Български 13Най-гледаните тв програми

Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

20.IX.  -  26.IX.2019  г.

БНТ 4 

БНТ 2

 

ПЕТък, 20 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: Млечни-

ят път
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Обзор Лига Европа
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 Поучителната история за 

живота на братя Прошек
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 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Петър Сал-

чев и октет „Пловдив“
0:30 Тайна връзка
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, 21 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 Как да правим изумител-

ни снимки?
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 Омагьосаното езеро
16:20 Лодка в гората /100 го-

дини от рождението на 
Николай Хайтов/

17:00 Вечната музика
17:30 След милион години
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 2
22:05 По света и у нас  
22:20 Студио „Х“: Кръгът Блеч-

ли 2
23:10 Турнирът
0:35 След милион години
1:25 Тайна връзка
2:50 Потомци на слънцето
4:00 Туризъм.бг
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд „Кунг-фу“
6:55 Патиланско царство
7:10 Пътеки
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
10:25 Церемония по издигане 

на Националния трибаг-
реник по случай Деня на 
Независимостта

11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата

13:00 Библиотеката
14:00 България, това съм аз
15:15 Търновската царица
17:00 Как да правим изумител-

ни снимки?
17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 България независима во 

веки
19:25 Тържествена заря-про-

верка по случай 111 го-
дини от провъзгласява-
нето на Независимостта 
на България

20:10 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Посоки
22:25 50 години „Щурците“
0:45 Господин Селфридж 2
2:15 Студио „Х“: Кръгът Блеч-

ли 2
3:10 Турнирът
4:30 Извън играта
5:00 Отблизо с Мира

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
6:00 Първа любов
7:00 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
11:50 10 000 крачки: Хан “Ха-

джи Николи” - Велико 
Търново

12:00 По света и у нас
12:30 Урок по независимост
13:00 Международен фестивал 

за поп и рок музика - Со-
фия 2019

14:10 Балканска мелодия
15:45 С деца на море
17:05 Стани богат

18:00 Акага на 27
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
3:15 Дойче веле: Шифт
3:30 Днес и утре
3:55 Законът на Дойл 3
4:40 Библиотеката
5:40 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 24 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 Посока Сърбия
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
  - 2 - вторник /24.09./
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум

22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Потомци на слънцето
3:25 Капри
4:15 Законът на Дойл 3
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

сряДа, 25 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 Живот на граница
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 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Потомци на слънцето

3:25 Капри
4:15 Законът на Дойл 3
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 26 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 Бизнес.БГ
13:00 В кадър
13:30 Вратата Маказа
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 Последната любов на 

господин Морган
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Потомци на слънцето
3:20 Днес и утре
3:45 Капри
4:40 Законът на Дойл 3
5:25 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри 
6:00 На фокус: Регионът          
6:30 Пътешествия
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци: Аз уча 

български
7:25 Сид - дете на науката 2
7:50 Песен от облаците
8:05 1014 - последната година 

на Самуил
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план                 
9:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

10:45 10 000 крачки                 
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Линия Култура
14:40 Къщата на шумовете
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид - дете на науката 2
16:45 Откакто свят светува 
17:15 Натисни F1
17:30 Докоснат от живота                      

/115 години от рождени-
ето на художника Стоян 
Венев/

18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

18:35 Златното сърце на София
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Династията Романови
20:55 Световното наследство
21:15 10 000 крачки                 
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 2
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1                      
23:45 Романтичният доктор
0:45 Откакто свят светува 
1:15 Новото познание

1:45 История.bg
2:45 Изкуството на 21 век
3:15 Култура.БГ
4:15 Романтичният доктор
5:15 Натисни F1                      
5:30 Време за губене 

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите    
7:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
8:00 Маша и Мечока
8:10 Малкият дракон Кокосчо
9:30 Време за губене 
10:00 №1 Туризмът: Образо-

ванието - традиции и 
бъдеще

10:30 В близък план                 
11:00 Пазители на традициите   
11:30 Откакто свят светува 
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм                        
14:30 Джинс
15:00 Опера на открито
15:30 Язовецът
16:40 Ленти и документи: Ко-

рени - Николай Хайтов
17:25 Запрю Икономов - съби-

рачът на бисери
18:00 Рецепта за култура 
18:50 Фолклорна танцова па-

норама
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Домът на вярата
20:30 Срещи на първия ред
21:00 „Биг бенд Нишвил“ /

Сърбия/ и „Ню квартет 
Балаж Бади“ /Унгария/

22:00 Американски обир
23:30 По света и у нас
23:45 Добър ден с БНТ 2
0:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
1:00 Запрю Икономов - съби-

рачът на бисери
1:35 „Биг бенд Нишвил“ /

Сърбия/ и „Ню квартет 
Балаж Бади“ /Унгария/

2:35 По света и у нас
3:00 Ленти и документи: Ко-

рени - Николай Хайтов
3:45 Натисни F1
4:00 Американски обир
5:30 Пазители на традициите   

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри 
6:00 Време за губене 
6:30 Рецепта за култура 
7:20 Маша и Мечока
7:30 Куче в чекмедже
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
11:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

12:00 По света и у нас
12:30 Срещи на първия ред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Киното - моя любов, моя 

песен
15:00 Репетиция 
15:30 №1 Туризмът
16:00 Черно-бяло кино: „Спе-

циалист по всичко“
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Възторгът и равносмет-

ката на един историче-
ски акт

18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Родени да побеждават
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Арт стрийм  
20:30 Летен концерт на Виен-

ската филхармония от 
Шьонбрун

22:05 Да возиш мис Дейзи
23:40 История.bg
0:40 Добър ден с БНТ 2
1:40 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

2:40 Джинс
3:10 Арт стрийм  
3:40 Натисни F1

3:55 Да возиш мис Дейзи
5:30 Туристически маршрути
ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
6:00 Докоснат от живота       
6:30 Арт стрийм 
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Сид – дете на науката 2
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 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Иван Георгиев – Рем-

бранда
16:35 Сид – дете на науката 2
17:00 Ангел
17:15 Натисни F1                      
17:30 На фокус: Регионът
18:00 Световно наследство
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 2 
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Кмет на годината 2019
2:15 На фокус: Регионът
2:45 Знание.БГ       
3:15 Линия култура
4:00 Младите иноватори       
4:30 Романтичният доктор
5:30 Музика, музика...

ВТОрНик 24 сЕПТЕМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг 
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 /

избрано/
9:45 Нашето Кимчи семей-

ство
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 Ангел
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 Нашата стока е най-голя-

мата реклама
19:50 Лека нощ деца
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 2 
22:50 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 На фокус: Регионът
1:15 Знание.БГ       
1:45 Линия култура
2:30 Часът на зрителите /

избрано/
3:00 Култура.БГ
4:00 Шифт
4:15 Романтичният доктор

сряДа, 25 сЕПТЕМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Младите иноватори       
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци 
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 “Срещи на първия ред: : 

„Акад. Христо Григоров с 
войводата Ичко Бойчев“

9:45 Нашето Кимчи семей-
ство

10:50 Златни ръце
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
14:45 Дивишка не танцува сама 
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 Музикална разходка в 

парка
19:35 Европейски маршрути
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 Очарователни погледи 

към Китай
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 На фокус: Регионът
1:15 Знание.БГ       
1:45 Линия култура
2:30 “Срещи на първия ред: : 

„Акад. Христо Григоров с 

войводата Ичко Бойчев“
3:00 Култура.БГ 

ЧЕТВърТък, 26 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 Олтарите на България
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
14:45 Докато мама спи
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
18:20 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 Многоликата Япония: 

Земята е само една
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 На фокус: Регионът
1:15 Знание.БГ       
1:45 Линия култура
2:25 Запрю Икономов - съби-

рачът на бисери

ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг
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
16:15 Линия Култура
17:00 Под вълните на Черно 

море
17:15 Малки истории
17:30 Срещи на първия ред: 

Проф. Михаил Неделчев 
с Григор Пърличев

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

лев
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 Духове в старите къщи 

на София
0:35 Още от деня
1:15 Мотоспорт Екстра
1:45 Време за обичане
3:15 Панорама с Бойко Васи-

лев
4:15 Пазители на традициите   

4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри 
6:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

7:00 Новото познание
7:30 В близък план                 
8:00 Време за губене /избра-

но/
8:30 Домът на вярата /избра-

но/            
8:45 Златни ръце
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
10:55 Духове в старите къщи 

на София
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златният век: „Печелене 

на време“
14:00 №1 Туризмът: Пътуване 

за здраве
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 Хотел „Централ“
22:25 Музиката в българското 

кино: Концерт на Стефан 
Вълдобрев и необичай-
ните заподозрени

23:05 Пътеки
23:50 Домът на вярата /избра-

но/            

0:05 По света и у нас
0:20 Рецепта за култура 
1:20 Олтарите на България
1:30 Дива патица между годи-

ните
2:30 Икономика.БГ
3:00 Младите иноватори       
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм /избрано/                       
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри 
6:00 Откакто свят светува 
6:30 Домът на вярата /избра-

но/            
6:45 Олтарите на България
6:55 Малки истории
7:55 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:55 Младите иноватори       
9:25 Време за губене 
9:55 Бразди
10:25 Церемония по издигане 

на Националния трибаг-
реник по случай Деня на 
Независимостта

11:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев  

12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Златният век: „Победата“
14:00 Пазители на традициите   
14:30 Отблизо с Мира
15:30 Денят на независимостта
16:25 Денят започва с Георги 

Любенов
18:25 Добър ден с БНТ 2
19:25 Тържествена заря-про-

верка по случай 111 го-
дини от провъзгласява-
нето на Независимостта 
на България

20:10 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Незабрава - незабрави-

мите хитове на Тончо 
Русев

22:05 Възвишение
0:30 На опера с БНТ 2 
1:00 Арена Спорт
2:00 Денят на независимостта
2:55 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
4:00 Репетиция 
4:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене
ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри 
6:00 Песни за юнаците
7:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Единствената любовна 

история, която Хемингу-
ей не описа

14:00 Колелото Балкански
15:15 Златни искри
16:00 Библиотеката
17:00 Премеждията на Свеще-

ната книга  
17:30 На фокус: Регионът
18:00 Потъването на Созопол
19:40 Натисни F1
19:55 10 000 крачки                 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори       
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас

23:30 БНТ на 60
0:30 В кадър
1:00 Духове в старите къщи 

на София
2:05 Арена Спорт
3:05 БНТ на 60
4:05 Натисни F1
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Олтарите на България

ВТОрНик, 24 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 Олтарите на България
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 Срещи на първия ред
22:30 Пазители на традициите  
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60

3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Под вълните на Черно 

море
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Златни ръце

сряДа, 25 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 История.bg
13:30 Репетиция 
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 
21:30 В близък план                 
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60

3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Под вълните на Черно 

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

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 В кадър
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм 
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 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг 
22:00 България от край до 

край 8
22:30 Репетиция                      
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри
06.00 „Трансформърс”  с.3 еп.6
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.17
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.47
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.5
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.96
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.90
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.13
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.5
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.13
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
06.00 „Малкото Пони” - сериал, 

еп.21, 22
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.3, 4
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T” - 
12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“ на Георги 

Тошев
13.00 “Изповедта на една аме-

риканска булка” 
15.00 „Гласът на България“ 

- музикално шоу /най-до-
брото/

16.00 „Мармалад“ - токшоу с 
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план” 
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Фермата: Нов свят” - ри-

алити, с.5
22.00 “47 ронини” - фентъзи, 

екшън, приключенски 
(САЩ, 2013), режисьор 
Карл Ринш, в ролите: 
Киану Рийвс, Хироюки 
Санада, Ко Шибасаки, 
Ринко Кикучи и др.

00.20 “Опасна зона” - екшън, 
приключенски, трилър 
(САЩ, 1994), режисьор 
Стивън Сегал, в ролите: 
Стивън Сегал, Майкъл 
Кейн, Джоан Чен, Джон 
Макгинли, Били Боб 
Торнтън, Ричард Хамил-
тън и др.

02.10 „Двама мъже и полови-
на” /п./ - сериал

02.40 „Карбовски: Втори план” 
/п./

03.30 „Мармалад” /п./

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06.00 „Малкото Пони” - сериал, 

еп.23, 24
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 

с.3 еп.8
13.00 “Вероника Марс” 
15.20 “Таткова градина 2” 
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, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 “Непогребаната истина: 
Костите на Самуил” - до-
кументален филм (Бълга-
рия, 2019)

23.30 “Информаторите” - три-
лър, криминален, драма 
(Германия, САЩ, 2008), 
режисьор Грегор Джор-
дан, в ролите: Били Боб 
Торнтън, Ким Бейсингър, 
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис 
Ифънс, Джон Фостър, 
Остин Никълс и др. [16+]

01.20 “Вероника Марс” /п./ - 
криминален, мистъри 
(САЩ, Великобритания, 
Франция, Германия, 
2014)

03.20 „Двама мъже и полови-
на” /п./ - сериал

03.50 „120 минути” /п./

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
05.30 „Празничен хоровод” - 

концерт
07.00 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 “Басмати блус”
14.40 “Мистър Бийн” 
16.30 “Пристигане в Америка” 

- комедия, романтичен 
(САЩ, 1988), режисьор 
Джон Ландис, в ролите: 
Еди Мърфи, Арсенио 
Хол, Джеймс Ърл Джо-
унс, Шери Хедли, Мадж 
Синклер, Ерик Ла Сал и 
др.

17.50 Спорт тото
18.00 “Пристигане в Америка” 

(продължение) - коме-
дия, романтичен (САЩ, 
1988)

19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.91
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.14
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.6
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.14
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Домашен арест” /п./ - 

сериал

ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.3 еп.7

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” 

- сериал, с.2 еп.18
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.48
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.6
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.97

19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.92
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.15
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.7
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.15
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.3 еп.8

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” 

- сериал, с.2 еп.19
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.49
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.7
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.98

19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.93
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.16
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.8
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.16
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.3 еп.9

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” 

- сериал, с.2 еп.20
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.50
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.8
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.99
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.94
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.17
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.9
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.17
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри
06.00 “Къща от карти” с.5 

еп.4, 5
08.00 “Параноя” „
10.15 “Къща от карти”  с.5 

еп.6, 7
12.30 “Момчето с механичното 

сърце” 
14.15 “Историята на една ру-

салка” 
16.15 “Семейна ваканция” 
18.30 “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

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

21.00 “Емпайър Стейт” - кри-
минален, трилър (САЩ, 
2013), режисьор Дито 
Монтиел, в ролите: Лиъм 
Хемсуърт, Майкъл Ан-
гарано, Дуейн Джонсън, 
Ема Робъртс

23.00 “Добри момчета” - кри-
минален, драма (САЩ, 
1990), режисьор Мартин 
Скорсезе, в ролите: Рей 
Лиота, Лорейн Брако, 
Робърт Де Ниро, Джо 
Пеши, Пол Сорвино, 
Катрин Скорсезе, Чарлз 
Скорсезе, Деби Мазар, 
Самюъл Джаксън

02.00 “Професия жиголо” - 
романтичен, комедия, 
драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи, в 
ролите: Аштън Къчър, Ан 
Хейш, Маргарита Левие-
ва, Себастиан Стан [16+]

04.00 “Момчето с механичното 
сърце” - анимация, прик-
люченски, драма

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
06.00 “Тайната на Джейкъб”
07.45 “Историята на една ру-

салка” 
10.00 “Семейна ваканция” 
12.15 “Добри момчета” 
15.15 “Мръсни думи”
17.00 “Емпайър Стейт” - кри-

минален, трилър (САЩ, 
2013), режисьор Дито 
Монтиел, в ролите: Лиъм 
Хемсуърт, Майкъл Ан-
гарано, Дуейн Джонсън, 
Ема Робъртс

19.00 “Завръщането на героя” 
- исторически, комедия 
(Франция, Белгия, 2018), 
режисьор Лоран Тирар, в 
ролите: Жан Дюжарден, 
Мелани Лоран, Ноеми 
Мерлан, Кристоф Мон-
тьонез, Евлин Бюил, 
Кристиан Бюжо

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

21.00 “Хакер” - екшън, кри-
минален (САЩ, 2015), 
режисьор Майкъл Ман, 
в ролите: Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Тан Вей, 
Уилям Мейпотър, Холт 
Маккалъни, Джон Ортиз 

23.45 Cinema X: “Убиец на пътя 
3” - криминален, трилър, 
хорър (САЩ, 2014), режи-
сьор Деклън О`Брайън, в 
ролите: Кен Кързингър, 
Джеси Хъч, Бенджамин 
Холингсуърт, Джанпаоло 
Венута [16+]

01.45 “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 [16+]

04.15 “Тайната на Джейкъб” 

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06.00 “Апостол Карамитев” - 

документален филм
07.15 “Бебе в наследство” 
09.15 “Момчето с механичното 

сърце” 
11.15 “Ужилването”
13.45 “Извънземното” 
16.15 “Хакер”
19.00 “Параноя” - трилър, 

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

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

21.00 “Снежанка и ловецът” 
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012), 
режисьор Рупърт Сан-
дърс, в ролите: Кристен 
Стюарт, Крис Хемсуърт, 
Шарлийз Терон, Сам 
Клафлин, Сам Спруъл, 
Иън Макшейн, Боб Хос-
кинс, Рей Уинстън, Ник 
Фрост, Еди Марсан

23.30 “Немислимото” - фан-
тастика, екшън, роман-
тичен (Швеция, 2018), 
режисьор Виктор Данел, 
в ролите: Кристофер 
Норденрот, Лиса Хени, 
Йеспер Баркселиус, Пиа 
Халворшен, Магнус Сун-
дберг [14+]

02.00 “Убиец на пътя 3” - кри-
минален, трилър, хорър 
(САЩ, 2014), режисьор 
Деклън О`Брайън, в 
ролите: Кен Кързингър, 
Джеси Хъч, Бенджамин 
Холингсуърт, Джанпаоло 
Венута [16+]

04.00 “Професия жиголо” - 
романтичен, комедия, 
драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
06.00 “Къща от карти”  с.5 

еп.6, 7
08.00 “Добри момчета” 
11.15 “Къща от карти”  с.5 

еп.8, 9
13.30 “Зимна приказка в Ню 

Йорк”
16.00 “Перфектният ритъм 2”
18.30 “Снежанка и ловецът” 

- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012), 
режисьор Рупърт Сан-
дърс, в ролите: Кристен 
Стюарт, Крис Хемсуърт, 
Шарлийз Терон, Сам 
Клафлин, Сам Спруъл, 
Иън Макшейн, Боб Хос-
кинс, Рей Уинстън, Ник 
Фрост, Еди Марсан

20.50 “Като на кино”
21.00 Премиера: “Ловецът: Ле-

дената война” - фентъзи, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2016), режисьор 
Седрик Никола-Троаян, 
в ролите: Джесика Час-
тейн, Крис Хемсуърт, 
Емили Блънт, Шарлийз 
Терон, Марк Халдър, Сам 
Клафлин, Колин Морган

23.30 “Професия жиголо” - 
романтичен, комедия, 
драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи, в 
ролите: Аштън Къчър, Ан 
Хейш, Маргарита Левие-
ва, Себастиан Стан [16+]

01.30 “Бебе в наследство” - 
драма, психотрилър 
(тв филм, Канада, 2014), 
режисьор Джон Л`Екър, 
в ролите: Каси Стийл, 
Мими Кузик, Крис Бруно, 
Елена Уатко, Матю Бенет

03.15 “Айрънклад” - истори-
чески, военен, екшън 
(Великобритания, Швей-
цария, САЩ, Германия, 
2011), режисьор Джона-
тан Инглиш

ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри
06.00 “Къща от карти”  с.5 

еп.8, 9
08.00 “Зимна приказка в Ню 

Йорк” 
10.45 “Къща от карти”  с.5
13.00 “Перфектният ритъм 2” 
15.15 “Добри момчета” 
18.30 “Ловецът: Ледената 

война” - фентъзи, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2016), режисьор Седрик 
Никола-Троаян, в ролите: 
Джесика Частейн, Крис 
Хемсуърт, Емили Блънт, 
Шарлийз Терон, Марк 
Халдър, Сам Клафлин, 
Колин Морган

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

21.00 Премиера: “12 силни” 
- военен, исторически, 
екшън (САЩ, 2018), ре-
жисьор Николай Фулси, 
в ролите: Крис Хемсуърт, 
Майкъл Шанън, Майкъл 
Пеня, Треванте Роудс, 
Уилям Фиктнър, Елса 
Патаки, Тейлър Шеридан

23.45 “Агора” - драма, истори-
чески, романтичен (Ис-
пания, 2009), режисьор 
Алехандро Аменабар, 
в ролите: Рейчъл Вайс, 
Макс Мингела, Оскар Ай-
зък, Рупърт Евънс, Ошри 
Коен, Ашраф Бархом, 
Майкъл Лонсдал, Сами 
Самир

02.15 “Режисьорът Истууд: 
Неразказана история” 
- документален (САЩ, 
2013), режисьор Ричард 
Шикъл, с уч. на Кевин 
Бейкън, Кевин Костнър, 
Морган Фрийман, Бра-
йън Грейзър, Джин Хек-
ман, Томи Лий Джоунс

03.30 “Зимна приказка в Ню 
Йорк” - драма, фентъзи, 
мистъри, романтичен

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
06.00 “Къща от карти”  с.5 

еп.10, 11
08.00 “Историята на една ру-

салка” 
10.15 “Къща от карти”  с.5 

еп.12, 13
12.30 “Режисьорът Истууд: 

Неразказана история”
13.45 “Бебе в наследство” 
15.30 “Агора”
18.15 “Хакер” - екшън, кри-

минален (САЩ, 2015), 
режисьор Майкъл Ман, 
в ролите: Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Тан Вей, 
Уилям Мейпотър, Холт 
Маккалъни, Джон Ортиз

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

21.00 “Разплата” - кримина-
лен, екшън (САЩ, 1999), 
режисьор Брайън Хелге-
ланд, в ролите: Мел Гиб-
сън, Грег Хенри, Мария 
Бело, Дейвид Пеймър, 
Дебора Кара Ънгър, Луси 
Лиу, Бил Дюк, Крис Крис-
тоферсън

23.00 “Възходът на една ле-
генда” - екшън, биогра-
фичен (Хонконг, Китай, 
2014), режисьор Хин Юн 
Рой Чоу, в ролите: Кам-
Бо Саммо Хун, Еди Пенг, 
Цзин Боран

01.30 “Под прикритие” - кри-
минален, драма, мис-
търи (тв филм, Канада, 
2007), режисьор Джордж 
Менделюк, в ролите: 
Шони Смит, Майкъл Уудс, 
Гордън Майкъл Улвет, 
Лори Триоло, Робърт 
Молоуни

03.30 “Превъзходство” - фан-
тастика, трилър (Велико-
британия, Китай, САЩ, 
2009), режисьор Уоли 
Пфистър, в ролите: Джо-
ни Деп, Ребека Хол

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
06.00 “Къща от карти”  с.5 

еп.12, 13
08.00 “Разплата” 
10.15 Премиера: “Къща от кар-

ти”  с.6 еп.1, 2
12.30 “Любов сред лозята”
14.15 “12 силни”
17.00 “Режисьорът Истууд: 

Неразказана история” 
18.30 “Зимна приказка в Ню 

Йорк” - драма, фентъзи, 
мистъри, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Акива Голдсман, в роли-
те: Колин Фарел, Джеси-
ка Финдли, Ръсел Кроу, 
Уил Смит, Мат Боумър, 
Дженифър Конъли, Уи-
лям Хърт

20.50 “Като на кино”
21.00 “Двуличие” - комедия, 

криминален, роман-
тичен (САЩ, Германия, 
2009), режисьор Тони 
Гилрой, в ролите: Джу-
лия Робъртс, Клайв Оуен, 
Пол Джиамати, Том Уил-
кинсън, Уейн Дювал

23.30 “Карго” - фантастика, 
психотрилър (Швейца-
рия, 2009), режисьори 
Иван Енглер и Ралф Етер, 
в ролите: Анна Шваброх, 
Мартин Раполд, Регула 
Граувилер

01.45 “Жената на пътешестве-
ника във времето” - фен-
тъзи, романтичен, драма 
(САЩ, 2009), режисьор 
Роберт Швентке, в ро-
лите: Ерик Бана, Рейчъл 
Макадамс, Рон Ливингс-
тън, Мишел Нолдън

04.00 “Убиец на пътя 3” - кри-
минален, трилър, хорър 
(САЩ, 2014), режисьор 
Деклън О`Брайън, в 
ролите: Кен Кързингър, 
Джеси Хъч, Бенджамин 
Холингсуърт

ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.20, 21
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Българи на три морета” 

- туристическо риалити 
(2016), еп.6

10.00 Премиера: “Не можеш да 
избягаш” - комедия (Гер-
мания, 2013), режисьор 
Холгер Хаасе, в ролите: 
Флориан Давид Фиц, 
Хенри Хюбхен, Мариус 
Хаас, Лесли Малтън, Те-
кла Ройтен и др.

12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина”  eп.51
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.64
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.37, 38

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.7 еп.18, 19

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.8 еп.2

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.15

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

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.8, 9

23.00 Премиера: “Гранд”  - се-
риал, еп.12, 13

00.00 “Не можеш да избягаш” 
/п./ - комедия (Германия, 
2013)

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

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, 22 еп. с.6 еп.22
06.30 “Онези от партера” - се-

риал, с.2 еп.1
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия 

взрив” еп.1, 2
10.00 “Бетовен 4” - комедия, 

семеен (САЩ, 2001), 
режисьор Дейвид Евънс, 
в ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суини, 
Микаела Гало и др.

12.00 “Абсолютно съвършени: 
Филмът” - криминален, 
комедия (Великобри-
тания, САЩ, 2016), ре-
жисьор Манди Флечър, 
в ролите: Дженифър 
Сондърс, Джоана Лъмли, 
Джейн Хорокс, Джун 
Уитфийлд, Силия Имри, 
Кейт Мос и др.

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка” - сериал, еп.3

15.00 “Гранд”
16.00 “Новите съседи” - сериал
19.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 Премиера: “Баща на 

четирима: Запознай се 
с японците” - семеен, 
комедия (Дания, 2010), 
режисьор Клаус Биер, в 
ролите: Нилс Олсен, Сизе 
Микелборг, Катрине Кай-
сен, Якоб Паулсен и др.

22.30 “Полицаят от Рубльовка”, 
еп.3

23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Гранд”
02.00 “Без пукната пара”
02.30 “Онези от партера”
03.00 “Теория за големия 

взрив”

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06.00 “Онези от партера” - се-

риал, с.2 еп.2, 3
07.00 “Гимназия за чудовища: 

Приключенията на при-
зрачния град”

08.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.3, 4

10.00 “Баща на четирима: За-
познай се с японците” - 
семеен, комедия (Дания, 
2010), режисьор Клаус 
Биер, в ролите: Нилс 
Олсен, Сизе Микелборг, 
Катрине Кайсен, Якоб 
Паулсен и др.

12.00 “Не можеш да избягаш” 
- комедия (Германия, 
2013), режисьор Холгер 
Хаасе, в ролите: Флориан 
Давид Фиц, Хенри Хюб-
хен, Мариус Хаас, Лесли 
Малтън, Текла Ройтен и 
др.

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка” - сериал, еп.4

15.00 “Гранд”
16.00 “Новите съседи” - сериал
19.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 “Бетовен 4” - комедия, 

семеен (САЩ, 2001), 
режисьор Дейвид Евънс, 
в ролите: Джъдж Райн-
холд, Джулия Суини, 
Микаела Гало и др.

22.30 “Полицаят от Рубльовка”, 
еп.4

23.30 “Двама мъже и полови-
на”

01.00 “Гранд”
02.00 “Онези от партера”
03.00 “Теория за големия 

взрив”

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
06.00 “Онези от партера” - се-

риал, с.2 еп.4, 5
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.5, 6

10.00 “Непробиваем” - екшън, 
комедия (САЩ, 1996), 
режисьор Ърнест Дикер-
сън

12.00 “Стъпка по стъпка” /п./ - 
сериал

13.00 “Гранд” /п./ - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.52
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.65
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.13, 14
18.00 “По средата” - сериал, с.7 

еп.1, 2
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.8 еп.3
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, en.16
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 “Двама мъже и полови-

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

риал, еп.14, 15
00.00 “Непробиваем” /п./ - 

екшън, комедия (САЩ, 
1996)

02.00 “Онези от партера” /п./ - 
сериал

03.00 “По средата” /п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 

- сериал
05.00 “Онези от партера” /п./ 

ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри
06.00 “Онези от партера” - се-

риал, с.2 еп.6, 7
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
09.00 “Домашен арест”  еп.21, 

22
10.00 “Нечиста наука” - коме-

дия, роматичен, фентъзи 
(САЩ, 1985), режисьор 
Джон Хюз, в ролите: 
Антъни Майкъл Хол, 
Илан Мичъл-Смит, Кели 
ЛеБрок, Бил Пакстън, 
Робърт Дауни мл., Джуди 
Аронсън и др.

12.00 “По средата” /п./ - сериал
13.00 “Гранд” /п./ - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
15.00 “Дивата Нина”  eп.53
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.66
17.00 “Българи на три морета” 

- туристическо риалити 
(2016), еп.7

18.00 “По средата” - сериал, с.7 
еп.3, 4

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.8 еп.4

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.17

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

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.12, 13

23.00 Премиера: “Гранд” - се-
риал, еп.16, 17

00.00 “Нечиста наука” /п./ - 
комедия, роматичен, 
фентъзи (САЩ, 1985)

02.00 “Онези от партера” /п./ - 
сериал

03.00 “По средата” /п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
06.00 “Онези от партера” - се-

риал, с.2 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
09.00 “Българи на три морета”
10.00 “Яростни топки” - спор-

тен, комедия, кримина-
лен (САЩ, 2007), режи-
сьор Робърт Бен Гарант, 
в ролите: Дан Фоглър, 
Кристофър Уокън, 
Джордж Лопес, Маги Кю, 
Джеймс Хонг, Тери Крюз, 
Дидрик Бейдър и др.

12.00 “По средата” /п./ - сериал
13.00 “Гранд” /п./ - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.54
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.67
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.39, 40

18.00 “По средата” - сериал, с.7 
еп.5, 6

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.8 еп.5

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.18

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

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.14, 15

23.00 Премиера: “Гранд” - се-
риал, еп.18, 19

00.00 “Яростни топки” /п./ 
- спортен, комедия, кри-
минален (САЩ, 2007)

02.00 “Онези от партера” /п./ - 
сериал

03.00 “По средата” /п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
06.00 “Онези от партера” - се-

риал, с.2 еп.10
06.30 “Майк и Моли” - сериал, 

с.5 еп.1
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.39, 40 

10.00 “Наистина любов” 
12.00 “По средата” /п./ - сериал
13.00 “Гранд” /п./ - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
15.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.55
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.68
17.00 “Бездомното шоу на 

Башар Рахал” - токшоу 
(2015)

18.00 “По средата” - сериал, с.7 
еп.7, 8

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.8 еп.6

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.19

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

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, еп.16, 17

23.00 Премиера: “Гранд” - се-
риал, еп.20, 21

00.00 “Наистина любов” /п./ - 
романтичен, драма, ко-
медия (Великобритания, 
САЩ, Франция, 2013)

02.00 “Онези от партера” /п./ - 
сериал

02.30 “Майк и Моли” /п./ - се-
риал

03.00 “По средата” /п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 
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ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Белене
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 101 епизод
11.10 Музикален антракт
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Белене
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 102 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Белене 
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: “Пази 

се от автомобил” (1966 г.), 
Русия

18.20 Публицистика
19.20 “Местно време” - Белене 
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Вели-

ката красота” (2013 г.), 
Италия/Франция

22.50 Публицистика 
23.50 “Местно време” - Белене 
00.00 Новини 
00.30 “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 

04.30 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова 

06.30 Актуален коментар

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
07.00 “Светлин Стоев - худож-

никът войвода” - доку-
ментален филм

07.30 “Холивудски знаменито-
сти”

07.55 “Миа и аз” - детски сери-
ал

08.30 “Преселение” - докумен-
тален филм, 1 епизод 

09.15 ТВ пазар
09.30 “Шевица” - фолклорно 

предаване 
10.30 “Библейските загадки: 

Содом и Гомор” - доку-
ментален филм

11.15 ТВ пазар
11.30 Публицистика 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Червен картон” 
14.05 “Професия Турист”: Па-

риж /І част/
14.30 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

15.10 Киносалон БСТВ: “Вели-
ката красота” (2013 г.), 
Италия/Франция

17.30 “Местно време” - обзор
18.30 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Киносалон БСТВ: “Про-

лет на улица Заречна” 
(1957 г.), Русия

21.35 “Местно време” - обзор 
22.40 Новини 
23.10 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
00.10 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
01.10 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
02.10 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
03.10 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

04.10 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

05.00 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев 

06.00 “Червен картон” 
НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри

07.00 “Среща със светлината” - 
документален филм

07.30 “Холивудски знаменито-
сти”

07.55 “Миа и аз” 
08.30 “Библейските загадки: 

Содом и Гомор” - доку-
ментален филм 

09.15 ТВ пазар
09.30 “Професия Турист”: Па-

риж /І 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 
14.10 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.10 Киносалон БСТВ: : “Про-
лет на улица Заречна” 
(1957 г.), Русия

17.45 “Преселение” - докумен-
тален филм, 2 епизод

18.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

21.00 Киносалон БСТВ: “Двана-
десетте стола” (1971 г.), 
Русия

23.30 Новини 
23.50 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
00.50 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
01.50 “Местно време” - обзор 

02.50 “Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев 

03.50 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев 

05.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 

06.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Плов-

див, район Западен
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла”- се-

риал, 102 епизод 
11.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плов-

див, район Западен 
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 103 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Плов-

див, район Западен 
16.25 “Един художник в Па-

риж” - документален 
филм

17.20 “Местно време” - обзор 
18.20 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

19.20 “Местно време” - Плов-
див, район Западен 

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев

21.00 Киносалон БСТВ: “Трите 
тополи на Плюшчиха” 
(1967 г.), СССР

22.20 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински

23.20 “Местно време” - Плов-
див, район Западен 

23.30 Новини 
00.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
03.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
04.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 
06.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев 
ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри

07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Плов-

див, район Северен
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 103 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Не се страхувай” с Васил 

Василев 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плов-

див, район Северен 
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 104 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Плов-

див, район Северен 
16.25 Киносалон БСТВ: “Трите 

тополи на Плюшчиха” 
(1967 г.), СССР

18.20 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.20 “Местно време” - Плов-
див, район Северен 

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Злато” 

(2013 г.), Германия
22.05 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
23.05 “Местно време” - Плов-

див, район Северен 
23.15 Новини 
23.45 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Местно време”- обзор 
03.00 “Не се страхувай” с Васил 

Василев 
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 
06.30 Актуален коментар 

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 Народно събрание - пря-

ко предаване
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 104 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плов-

див, район Източен 
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 105 епи-
зод

14.00 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 “Местно време” - Плов-
див, район Източен 

16.25 Киносалон БСТВ: “Злато” 
(2013 г.), Германия

18.20 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов

19.20 “Местно време” - Плов-
див, район Източен 

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Афоня” 

(1975 г.), СССР
22.05 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

23.05 “Местно време” - Плов-
див, район Източен 

23.15 Новини 
23.45 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
03.00 “Дискусионен клуб” 
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 
06.30 Актуален коментар 

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 Народно събрание - пря-

ко предаване
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 105 епизод 
11.30 “За историята - свобод-

но” 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плов-

див, райони Централен и 
Южен 

13.15 “Безценната перла” - се-
риал, 106 епизод

14.00 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 “Местно време” - Плов-
див, райони Централен и 
Южен 

16.25 Киносалон БСТВ: “Афоня” 
(1975 г.), СССР

18.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.20 “Местно време” - Плов-
див, райони Централен и 
Южен 

19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Твър-

доглавецът” (2011 г.)
22.40 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
23.40 “Местно време” - Плов-

див, райони Централен и 
Южен 

23.50 Новини 
00.20 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.20 “За историята - свободно” 

ПЕТък, 20 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 Студио „Игри на волята: 
България“

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

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Господари на вълните”– 

с уч. на Джерард Бътлър, 
Елизабет Шу, Джони 
Уестън, Абигейл Спенсър 
и др.

15.00 „Бизнесът на влюбва-
нето”  -  с уч. на Хилари 
Дъф, Мат Далас, Джейми 
Пресли, Майкъл Мак-
милиан, Крис Кармък, 
Дженифър Кулидж и др.

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 „Ченгета без значки” – с 
уч. на Мартин Лорънс, 
Стив Зан, Колм Феоре, 
Стивън Тоболовски, Ерик 
Робъртс, Бил Дюк и др.

00.00 „Господари на вълните”– 
с уч. на Джерард Бътлър, 
Елизабет Шу, Джони 
Уестън, Абигейл Спенсър 
и др  /п/ 

04.45 „Бизнесът на влюбва-
нето”  -  с уч. на Хилари 
Дъф, Мат Далас, Джейми 
Пресли, Майкъл Мак-
милиан, Крис Кармък, 
Дженифър Кулидж и др. 
/п/

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06.30 „Иконостас”
07.00 „Хари и Меган: Една нео-

бикновена любов” 
08.00 „Събуди се”  – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Завинаги любов” 

(премиера) –  с уч. на  
Аманда Шул, Питър Порт, 
Анна ван Хуфт, Бритни 
Уилсън и др.

14.15 „Сватбен марш” (премие-
ра) 

16.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA – пуб-
лицистично ток шоу 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Мистър и мисис Смит” 

– с уч. на Брад Пит, Ан-
джелина Джоли, Адам 
Броуди, Винс Вон, Кери 
Уошингтън, Мишел Мо-
нахан и др.

22.30 „G.I. Joe: Изгревът на 
Кобра ” –   с уч. на Денис 
Куейд, Чанинг Тейтъм, 
Джоузеф Гордън-Левит, 
Сиена Милър, Рей Парк, 
Кристофър Екелстън, 
Марлон Уейънс и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.20 „Сватбен марш”  –  с уч. 
на Джак Уагнър, Емили 
Тенънт, Джоузи Бисе, 
Сара Грей и др ./п/

04.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 2 /п/

ПОНЕДЕлНик, 23 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, 24 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/п/

сряДа, 25 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, 26 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, 20 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

съБОТа, 21 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” – из-

брано
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 „Скелетът на демокраци-

ята” 1 част – документа-
лен филм на Канал 3

17:00 “Офанзива с Любо Огня-
нов” 

19:00 НОВИНИ Централна еми-
сия

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 „Скелетът на демокраци-

ята” 1 част – документа-
лен филм на Канал 3

23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива с Любо Огня-
нов” /п/

01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00 Повторения

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
07:00 „Парламентът на фокус”
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”
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 „Скелетът на демокраци-

ята”  2 част  – документа-
лен филм на Канал 3

17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
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 „Скелетът на демокраци-

ята” 2 част  – документа-
лен филм на Канал 3

23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00 Повторения
ПОНЕДЕлНик, 23 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” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 
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” с Наде-

лина Анева
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, 24 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”
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” с Наде-

лина Анева
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, 25 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” с Наде-

лина Анева
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, 26 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, 20 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+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Владимир Меньшов, Фёдор 

Лавров, Наталья Ткаченко в 
фильме «Ивановы» (12+)

23:15  «Вечерний Ургант» (16+)
00:05  Фёдор Бондарчук, Ольга 

Сутулова, Оксана Фандера в 
фильме «Про Любоff» (16+)

02:05  Владимир Высоцкий, Нико-
лай Гринько, Ефим Копелян, 
Лионелла Пырьева, Георгий 
Юматов в фильме «Опасные 
гастроли» (12+)

03:30  Владимир Меньшов, Евгений 
Стычкин, Агния Кузнецова, 

Евгений Цыганов в фильме 
«Диалоги» (16+)

05:05  «Наедине со всеми» (16+)
05:50  Леонид Харитонов, Всеволод 

Ларионов, Евгений Леонов в 
фильме «Улица полна неожи-
данностей» (12+)

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
06:00  Новости
06:10  «Улица полна неожиданнос-

тей». 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  Премьера. Владимир Мень-

шов. «Кто сказал: „У меня нет 
недостатков“»? (12+)

11:20  «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (16+)

12:00  Новости (с субтитрами)
12:20  «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
13:15  Владимир Меньшов в фильме 

«Где находится нофелет?» 
(12+)

14:50  Владимир Меньшов, Ири-
на Муравьёва, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт в 
фильме «Год телёнка» (12+)

16:20  Валерий Гаркалин, Вера 

Алентова, Инна Чурикова, 
Любовь Полищук, Олег Та-
баков в комедии Владимира 
Меньшова «Ширли-мырли» 
(12+)

19:00  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2019» (16+)
23:50  Юрий Степанов, Даниил 

Страхов, Любовь Львова, 
Алексей Булдаков в фильме 
Александра Рогожкина «Иг-
ра» (16+)

01:35  Александр Петров, Алексан-
др Лыков, Анатолий Белый, 
Дарья Мороз, Елена Лядова, 
Юрий Стоянов в фильме «Де-
нь до» (18+)

03:05  Михаил Ульянов, Инна 
Чурикова, Евгений Весник, 
Станислав Любшин в фильме 
«Тема» (12+)

04:40  «Про любовь» (16+)

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06:00  Новости
06:10  «Красная королева». Много-

серийный фильм (16+)
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)

09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:15  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Видели видео?» (6+)
13:45  Дмитрий Харатьян в фи-

льме Владимира Меньшова 
«Розыгрыш» (12+)

15:30  Премьера. «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

17:30  «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  Евгений Леонов, Олег Янков-
ский, Лариса Лужина, Армен 
Джигарханян в фильме «Гон-
щики» (12+)

03:30  Олег Ефремов, Лидия Смир-
нова, Ролан Быков в фильме 
«Рудин» (12+)

05:05  «Про любовь» (16+)

ПЕТък, 20 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 Юморина
23:00 Фото на недобрую память. Х/ф
00:40 2 ВЕРНИК 2
01:30 Течет река Волга. Х/ф
03:00 К кому залетел певчий кенар... Х/ф
04:35 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБОТа, 21 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 - Ярославское 

шоссе
12:10 Пятеро на одного
12:55 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14:45 Мой близкий враг. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Чистая психология. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Свет в окне. Х/ф
02:35 В час беды. Х/ф
05:45 Пешком... Москва - Ярославское 

шоссе

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06:45 Полынь – трава окаянная. Х/ф
08:30 Сам себе режиссер
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
12:45 Смеяться разрешается
14:40 Дело Румянцева. Х/ф
16:30 Непредвиденные обстоятельства. 

Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:00 Город ученых
01:45 Чужое лицо. Х/ф

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком

ПЕТък, 20 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  „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 на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето. повторение 
01.00  “Дискусионно студио” 

повторение 
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
07.45 Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо 

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева на живо 

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 на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо 

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков 
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 

Другата история 
01.30  “Карай да върви, това 

е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение 

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение 

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
08.00  Ранни вести на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт на живо 
14.00  Разбулване - повторе-

ние 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Алтернативи” на живо 
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално” повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт повто-
рение 

05.15 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева повторение 

06.45 „Дискусионно студио” 
повторение

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
07.45  Новини  
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 
14.15  Паралакс 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс 
16.00  Първото благо   
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 на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски   
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00  Дискусионно студио” 
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   

03.00  Телевизионен форум   
05.00  Облаче ле, бяло 
06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт   
06.45  Дискусионно студио” 

ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри
07.45  Новини  
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   
14.00  Дискусионно студио”  
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“   
16.15  „Ако зажалиш“   
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   

22.30  „Директно за културата“ 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
03.00  „Фронтално“   
05.00  “Разбулване“ 

06.00 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт   

06.45  Дискусионно студио” 

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
07.45  Новини  
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  
14.00  Дискусионно студио”  
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско 
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  

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето 
00.30  Дискусионно студио”  
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   
02.30  “Нови хоризонти“ 
03.30  Алтернативи 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
06.45  Дискусионно студио” 

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
07.45  Новини  
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   
14.00 „Дискусионно студио“   
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло 
16.30  Паралакс –  
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   

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето 

01.00  „Дискусионно студио“   
03.00  “Първото благо“ 
04.00  “Край Босфора“  
05.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
05.45  Дискусионно студио” 

 

ПЕТък, 20 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 Седмицата с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Седмицата с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
04:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 

10:00 Ключът към успеха 
10:30 Лъжливи рими - сериал - 

7 еп.
11:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
16:30 Темида - цената на 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 Седмицата с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
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 - 

7 еп. 
06:00 Седмицата с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 

НЕДЕля, 22 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 - 

8 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, 23 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, 24 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 Заедно българи - с Алек-

сандър Томов 
21:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Заедно българи - с Алек-

сандър Томов 
04:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

06:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 25 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 Заедно българи - с Алек-

сандър Томов 
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, 26 сЕПТЕМВри
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
12:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
13:00 Новини 
13:15 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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Как да си върнем зрението 
само за месеöÇà âàøåòîÇà âàøåòî

Продукта вюфикс можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата 

https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа: 

1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 39 лв.)
2 бр. х 36 лв. + безплатна доставка (общо 72 лв.)
3 бр. х 33 лв. + безплатна дост авка (общо 99 лв.)

При поръчка на три ПрОдУкта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на България“.

Всички знаем, че с напредване на въз-
растта зрението се влошава. Особено за-
бележим е този процес когато навършим 
40-годишна възраст. Досега лекарите мъл-
чаха и вдигаха рамене, безсилни пред вли-
янието на времето върху здравето на очи-
те ни.

За първи път беше представена първата 
по рода си формула, разработена съвмест-
но от лекари офталмолози и биотехнолози, 
които откриват каква е причината да се раз-
валя зрението с напредването на възрастта. 
Оказва се, че основният виновник за това е 
системната липса на някои микроелементи 
в тялото ни. Учените извличат тези елемен-
ти от концентрирани извлеци на няколко 
растения и ги комбинират в прецизна фор-
мула с точни пропорции. Оказва се, че така 
създадената формула насища тялото с не-
обходимите вещества и възстановява лип-
сите, с което започва възстановяване на 
зрението. За да мо-
же резултатите да 
настъпят по-бър-
зо, е необходимо 
максимално усво-
яване на субстан-
циите от органи-
зма. По тази при-
чина технолозите 
са създали форму-
лата в течна фор-
ма. Така се гаран-
тира максимално 
усвояване на кле-
тъчно ниво и бър-
зи резултати.

СЪСТАВ:
ЕксТракТ 

ЗЕлЕН ЧаЙ
Проявява мощни антиоксидантни свой-

ства и се метаболизира основно в очите. 
Спомага за функцията на макулата при 
трайна дегенерация поради старост. До-
принася за забавяне и предотвратяване по-
явата на катаракти.

ЕксТракТ глУХарЧЕ
Освен че е силен антиоксидант, спома-

га за зрителното здраве, включително при 
катаракта и макулна дегенерация. Забавя 
стареенето и стимулира имунната защита 
на организма.

ЕксТракТ ОЧаНка
Очанката представлява прекрасно сред-

ство за профилактика на очни болести с 
различен произход, а също така за пови-
шаване остротата на зрението. Тя широ-
ко се прилага в офталмологията при лече-
ние на дегенеративно-дистрофични про-
цеси на очната мембрана. Подобрява зре-
нието при хора над 70 години. Богата е на 
витамини А, С и група В и съдържа много 
силиций и желязо.

Очанката има адстрингентно и проти-
вовъзпалително въздействие. Прилага се 
при: конюнктивити, блефарити, възпаление 
на слъзните канали, повишена уморяемост 
на очите, петна по роговицата, катаракти и 
хордеолум (ечемик на миглите).

ЕксТракТ рЕЗЕНЕ 
(ДиВ кОПър) 

Малко познатата билка резене има вид 
на копър и аромат на анасон, богата е на 
полезни вещества и има отлични лечеб-
ни свойства. В народната медицина се из-
ползват семената от билката резене. Пора-
ди елементи като магнезий, калий, калций, 
желязо и други растението има различни 
полезни свойства. Листата и стъблата му 
съдържат каротин, витамини от група В, 
аскорбинова киселина. Те са много богати 
на антиоксидантни съставки – кверцетин, 
рутин, флавоноиди и други вещества, кои-

то възстановяват сърцето и кръвоносните 
съдове и са полезни за предотвратяване на 
развитието на злокачествени тумори и за 
укрепване на имунната система.

Резенето действа добре при газове в сто-
маха, по време на менструална болка, въз-
палителни процеси на окото, за лечение 
на черния дроб и заболявания на жлъчни-
те пътища, има силно антиспастично свой-
ство.

ЕксТракТ кОПриВа
Подпомага предотвратяването на зри-

телни проблеми като катаракта, глаукома, 
нощна слепота и загуба на периферно зре-
ние. Богат източник на антоцианоциди и 
флавоноиди, които благоприятстват нама-
ляването на клетъчната деградация, причи-
нена от свободните радикали. Екстрактът 
спомага кръвоснабдяването на окото, на-
маляване на умората и засилване острота-
та на зрението.

ЕксТракТ 
ВърБиНка

Благоприятства 
когнитивната функ-
ция и спомага за 
поддържане на до-
бро дневно и нощ-
но виждане. Екстра-
ктът е важен кофак-
тор, който стимули-
ра функцията на по-
вече от 100 ензима. 
Екстрактът от вър-
бинка допринася за 
издръжливостта и 
имунните сили на 
организма.

ЕксТракТ 
ОВЧарска 
ТОрБиЧка

Стимулира съпротивителните сили на 
организма и е изключително важен антиок-
сидант. Оказва благотворно влияние върху 
сърцето и кръвоносните съдове. Същевре-
менно благоприятства образуването на ко-
лаген. Има ползотворно въздействие вър-
ху умората в очите и поддържането на до-
бро зрение. Особено полезен е за проти-
водействие на глаукома. Спомага за нор-
малното функциониране на нервната сис-
тема и предпазване от оксидативния стрес. 
Спомага за предотвратяване на преждевре-
менното стареене на клетките и е отлично 
средство за укрепване на защитните сили 
на организма. 

Продуктът е наречен Вюфикс и е ли-
цензиран за патент за цяла Европа. След 
тримесечен прием хората споделят подо-
бряване на зрението, намаляване умора-
та в очите, забавяне прогресията на ката-
рактата. Вюфикс се препоръчва на хора с 
високостепенно късогледство като профи-
лактика от развитие на катаракта и макул-
на дегенерация, свързани с възрастта. Из-
ключително подходящ е за хора, работещи 
с компютър и такива, които прекарват дъл-
го време в шофиране. Вюфикс представля-
ва прекрасно средство за профилактика на 
очни болести с различен произход, а също 
така за повишаване остротата на зрение-
то. Широко се прилага в офталмологията 
при дегенеративно-дистрофични процеси 
на очната мембрана. Подобрява зрението 
при хора над 70 години. Продуктът има ад-
стрингентно и противовъзпалително въз-
действие. Прилага се при: конюнктивити, 
блефарити, възпаление на слъзните кана-
ли, повишена уморяемост на очите, петна 
по роговицата, катаракти и хордеолум (ече-
мик на миглите).

Препоръчителен е приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъти в годината. 

Казвам се Пламен 
Николов, от София.

Мъките ми за-
почнаха през про-
летта на 2011 г. Не 
съм първа младост, 
но никога не съм се 
замислял, че ще ме 
стигнат проблеми-
те с простатата. 
Не обръщах внима-
ние на това, че по-
често ходех до то-
алетна, мислех, че 
е от течностите, 
които приемах пре-
ди лягане. Но по-
степенно започнах  
да усещам парене и 
болки при уринира-
не. Положението ми 
се влошаваше, запо-

чнах да ставам по 
3-4 пъти нощно вре-
ме, за да ходя до то-
алетна. 

Тогава посетих 
уролог, д-р  Дими-
тров от Алексан-
дровска болница. 
Прегледа ме и ми 
предписа ПрОсТа-
ТиЗал ПлЮсна бил-
кова основа. Още на 
първата седмица 
усещах, че не ме  па-
ри толкова и нямам 
болки при уриниране. 
На втарата седми-
ца спрях и да ставам 
нощно време до тоа-
летна. Пих ПрОсТа-
ТиЗал ПлЮс 3 ме-
сеца, както ми бе-
ше предписано. От-
ървах се от пробле-
мите с простата-
та и неприятните 
емоции, които чо-
век изпитва. Чувст-
вам се отново млад 
и пълноценен. От ли-
чен опит препоръч-
вам ПрОсТаТиЗал 
ПлЮс на всички, ко-
ито искат да се изба-

вят от проблемите 
с простатата.

Известно е, че при 
по-голямата част от 
мъжете над 50 годи-
ни простатната жле-
за увеличава разме-
рите си - известно ка-
то хипертрофия на 
простатата. Едновре-
менно с лечението е 
желателно и провеж-
дането на фитотера-
пия. За целта специа-
листите прилагат ак-
тивно специално съз-
дадения билков пре-
парат ПрОсТаТи-
Зал ПлЮс. ПрОсТа-
ТиЗал ПлЮс повли-
ява благоприятно 
затрудненото, чес-
то и болезнено ури-
ниране. ПрОсТаТи-
Зал ПлЮс съдейст-
ва за ремахване за-
държането на ури-
на и за отстранява-
не на пикочните ин-
фекции. ПрОсТаТи-
Зал ПлЮс спомага 
за стимулирането на 
сексуалната енергия 
у мъжа.

За информация: 
02/9446006, www.vitaherb.bg
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Три важни
правила 

РЕВОЛЮЦИОНЕН БИОАКТИВЕН МЕТОД ПРОЧИСТВА 
ЗАПУШЕНИТЕ АРТЕРИИ И ПОНИЖАВА ХОЛЕСТЕРОЛА!
   Ежедневно в България умират трима 
души от инфаркт и двама от инсулт. Във 
връзка високата смъртност от този род 
съдови хирурзи от Англия представиха  
в София, на специално организирал 
се при закрити врати здравен конгрес, 
биоактивен метод за прочистване на 
артериите и намаляване вредите от 
високия холестерол. Благодарение 
на революционната  формула  се 
предоставя възможността на 
българските пациентите да намалят с 
94% риска от инфаркт, 83% от  инсулт 
и 67%  внезапна сърдечна смърт.

 ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ ИЗЦЯЛО
    “Невероятно, но преди 20 години не 
бих повярвал на това, че с тази формула 
плаките и съсиреците се отмиват 
и изчезват напълно”- потвърждава 
Иван Р. от София преминал успешно 
терапията с революционния метод.  
   “Въпреки големия си опит не успях да 
помогна на баща ми, който почина на 
73г. от инфаркт заради запушване на 
артериите. Това ме накара да помогна 
на много други страдащи и реших да 
открия алтернативен биоактивен метод 
за прочистване на кръвоностните 
съдове.” - емоционално разказва 
откривателя на формулата кардиолога 
Дейвид Макрой. ”Няма значение дали 
имате от скоро или с години запушване 
на артериите отпушването може да 
се случи по естествен път” - уверено 
споделя Дейвид Макрой.
    Вече  50 хил. души и над 700  

кардиолози в цяла Европа, потвърдиха 
ефективността на тази уникална 
формула -  в това число през 2018г. са 
регистрирани 1890 души от България, 
които са преминали терапията и 
потвърждават ползите от този метод 
(виж снимката преди/след).

СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ НЕ 
ВЯРВАХА НА ВИДЯНОТО    

     Показвайки резултатите от терапията 
на български кардиолози и съдови 
хирурзи всички те безмълвни... “Не 
можахме да повярваме, че без приема на 
статини, бета-блокери, медикаменти или 
оперативна намеса, може да се постигне 
подобен ефект.” - споделят шокираните 
наши кардиолози. “Само качествен 
продукт съставен от чисти натурални 
вещества може да даде бързи и трайни 
резултати, стимулирайки  организма  
да реши тези проблеми по натурален 
път. Благодарение на съвременната 
нанотехнология и също и следвайки 
биопроцесите в природата, помогна да се 
създаде революционния продукт ‘ENDO-
TERIL’’ - споделя Дейвид Макрой.

БИОАКТИВНА  
НАТУРАЛНА ФОРМУЛА 

   Формулата на този продукт е поместена в 
таблетка съдържаща 4 активни съставки, 
които бързо и ефективно размекват 
съсиреците и ги отмиват, премахват 
плаките, успокояват възпалените 
места  понижава нивото на вредния 
холестерол и дават възможност да се 

възстанови гладкостта на вътрешните 
стени на кръвоносните съдове. Това 
дава възможност на кръвта да започне 
нормално да циркулира и да достигне до 
най-отдалечените капиляри и ефективно 
да се оросят органите и целия организъм. В 
следствие на това се подобрява работата 
на сърцето, кръвното налягане , намалява 
се вредния холестерол и бихте подобрили 
значително здравословното си състояние.  
 „Препоръчителния период на 
терапията с препарата е 2 месеца, за 
да си осигурите пълноценно действие 
и траен ефект на отпушване” - съветва 
кардиолога Макрой.

ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО
 Понеже технологията за обработка на 
ценните съставки не е евтина, и за да 
е финансово достъпен препарата за 
българските граждани, са избегнати 
всякакви посредници и дистрибутори. 
В момента препарата е със ценово 
предимство и покупката става чрез 
телефонно обаждане към оторизирания 
представител за България с безплатна 
доставка до дома Ви.

МНЕНИЯ НА ХОРА 
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

“Преживях инфаркта, но се страхувах, 
че ще се повтори. От мой познат чух 
за капсулите и ги пих 2 месеца. Вече 
повече от година се чувствам чудесно и 
холестерола вече ми е в норма.”                                                   
                              Васил П., 69г., София     

“Нямах подобрения от статините, 
които ми преписваха. С таблетките 
“Ендотерил” плаките изчезнаха, 
оросяването на крайниците ми се 
подобри  и вече не се задъхвам.  Личния 
ми лекар е в шок!”                

Мария С. 74г., Пловдив
 
“Как е възможно? - имам 2 байпаса, 
но след като преминах терапията с 
продукта се чувствам много по-добре 
и сега мога да се радвам на живота.“

Стефан А. 81 год., Стара Загора
    

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ

024738722

ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА СВОЯ 
„ЕНДОТЕРИЛ” СЪС 70%

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

ОФЕРТА ВАЛИДНА ДО 15.10.2019г. 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

Експертите по стареене-
то са единни, че спазване-
то на няколко правила може 
да направи човек да се чув-
ства по-млад. А понеже въ-
трешната нагласа на човека 
влияе на здравословното му 
състояние, тези правила но-
сят и допълнително здраве. 

1. изработете си под-
ходяща лична диета. Тя 
трябва да се основава вър-
ху общите принципи, но да 
е изключително пригодена 
за вас. 

 Наблюдавайте се кои 
храни ви предизвикват не-
приятни усещания в стома-
ха и червата и ги изключе-
те. Уточнете от кои храни се 
чувствате добре. Изградете 
си диетата върху тях. 
 Напълно махнете от 

трапезата си пържените, 

пушените, консервираните 
храни. 
 Не яжте или намале-

те до минимум червените и 
тлъстите меса. Откажете се 
от обикновената захар, ке-
кса и сладоледа, те не са за 
възрастните! 
 Яжте повече нишесте, 

пълнозърнест хляб, плодо-
ве и зеленчуци, мазна риба. 
 Намалете въобще блю-

дата си с 30%. Не е нужно 
да се ангажирате с някаква 
строга диета. Намаление-

то на калории-
те ще стопи из-
лишните маз-
нини по тяло-
то ви. 

2. Откаже-
те се напъл-
но от алкохо-
ла. Ако това не 
ви е възможно, 
намалете го до 
минимум, до 1 
чаша червено 
вино вечер, до 
50 мл твърд ал-
кохол или 1 бу-
тилка бира 2 
пъти седмично. 

3. Търсете 
си поводи за 
радост. Тя е, 

която ще прави да изглеж-
дате по-млади. От момента, 
в който се предадете и за-
почнете да гледате на живо-
та си като на свършен, вече 
сте загубили 10 години. Бо-
рете се активно с болести-
те, които започват да ви на-
вестяват.
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При поръчка на три ПрОдУкта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на България“.
Хепа клийнър можете да поръчате директно 

на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата  
https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.

1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо: 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо: 105 лв.)

ЦЕНа:

Възпаление на червата – какъв е 
подходящият хранителен режим?

Към причините, водещи до въз-
палителни процеси на чревната 
лигавица се отнасят различни за-
болявания (болест на Крон, хрони-
чен улцерозен колит), също така 
грешки в диетата, прием на анти-
биотици и други. Често пациентът 
свързва консумацията на точно оп-
ределен вид храна с началото на 
симптомите, тоест съществуват т. 
нар. тригерни храни, отключващи 
възпалителните реакции на чрев-
ната лигавица.

 Най-честите симптоми са чув-
ство за дискомфорт в засегнатия 
участък на червата, болка, поду-
ване и повишено отделяне на га-
зове. Освен това има промени в 
честотата на изхожданията, както 
и наличие на патологични приме-
си (слуз, кръв). Периоди на диария 
е възможно да се редуват с пери-
оди на запек. При тежки форми на 
възпаление е възможно засягане 
на общото състояние – отпадна-
лост, повишена температура, умо-
ра, безапетитие и други.

 При болестта на Крон е възмож-
но засягане на различни участъци 
по цялата дължина на храносмила-
телния тракт (от устна кухина до 
анус). За разлика от това при хро-
ничния улцерозен колит възпале-
нието се локализира основно по 
дебелочревната лигавица.

Вследствие на възпаление-
то чревната лигавица започва да 
функционира непълноценно, тъй 
като са нарушени свойствата й на 

разграждане и резорбция на хра-
нителните вещества. Някои от нев-
смуканите вещества предизвикват 
ускорен пасаж на чревното съдър-
жимо и като резултат се стига до 
диария. Пример за това са мазни-
ните, поради което се препоръч-
ва намаляване приема на насите-
ни мастни киселини, като съще-
временно се повиши приемът на 
омега-3-мастни киселини, които 
имат доказано противовъзпалител-
но действие.

Специалистите препоръчват во-
денето на бележници, в които па-
циентите описват консумираните 
от тях храни. Срещу всяка храна се 
отбелязва как се повлияват симп-
томите им – дали състоянието се 
подобрява или влошава при кон-

сумацията на съответния продукт. 
По този начин се индивидуализира 
менюто на всеки отделен пациент.

Присъствието на храни, богати 
на фибри, е една от основните пре-
поръки за поддържане на баланси-
рано и здравословно хранене. За 
разлика от това правило, при на-
личието на възпалителни процеси 
в червата се налага силно редуци-
ране на баластните вещества. При-
чината е, че те дразнят увредената 
лигавица, което води до допълни-

телно потенциране 
на възпалителния 
процес.

Храни, които 
имат богато съдър-
жание на фибри, са: 
пълнозърнести тес-
тени изделия, пове-
чето бобови култу-
ри (боб, леща, фа-
сул), трици, ове-
сени ядки, броко-
ли, карфиол, зеле 
и други. Повечето 
цитрусови плодо-
ве също влизат в 
съображение при 
наличие на възпа-
лителни процеси в 

чревната лигавица.
Препоръчва се консумацията 

на картофи, моркови, бял ориз. 
Освен това е от значение доста-
тъчният прием на белтъци с хра-
ната. Основно се избират нетлъс-
ти меса – пилешко (без кожа), пу-

ешко, заешко и телешко.
Консумацията на прясно мляко 

при някои пациенти се преустано-
вява поради развитието на лактоз-
на непоносимост. Тя се дължи на 
липсата на ензим, който разграж-
да млечната захар (лактоза). При-
чината е, че поради възпалителни-
те процеси се разрушават клетки-
те, имащи отношение към синтеза 
и отделянето на този ензим.

Суровите плодове и зеленчуци 
също могат да дразнят лигавица-
та на червата поради наличието 
на баластни вещества. При термич-
на обработка част от тях се разру-
шават, поради което се препоръч-
ва на пациентите да ги консумират 
варени или печени. 

Пържените храни се изключват 
или поне силно се редуцира тях-
ната консумация.

Кофеинът може да засили мо-
тилитета на червата и честотата 
на диарийните изхождания да се 
увеличи. Поради тази причина се 
изключват кафето и останалите на-
питки, съдържащи кофеин. 

Консумацията на газирани на-
питки от своя страна е възможно 
да засили образуването на газо-
ве, които водят до допълнителен 
дискомфорт.

От значение е храненето през 
деня да бъде често (5-6 пъти), 
на малки порции. Това осигуря-
ва по-добро смилане и послед-
ваща резорбция на хранителни-
те вещества. 

ръчвам горещо продукта. Аз 
самият провеждам всяка го-
дина тримесечен курс, за да 
поддържам черния си дроб 
и да съм сигурен, че няма да 
страдам от камъни в жлъч-
ката.“

Действие  
на Хепа клийнър

Действа благоприятно 
върху храносмилателния 
тракт, поддържайки нор-
мална микрофлора в чер-
вата

Спомага за отделянето на 
токсичните вещества от ор-
ганизма и пречиства черния 
дроб и жлъчката на клетъч-
но ниво.

Регулира стойностите на 
чернодробните ензими.

Пречиства черния дроб 
от токсините, бактериални 
и вирусни инфекции, нар-
котични вещества, пестици-
ди, лекарства, алкохол.

Предпазва черния дроб 
от увреждане.

Засилва естествените 
процеси на детоксикация.

ДОПълНиТЕлНи  
ПОлОЖиТЕлНи ЕФЕкТи

Има някои допълнителни 
положителни ефекта от при-
емането на ХЕПа клиЙНър. 
Пречиствайки организма ни, 
той спомага да се справим с 
проблеми, понижаващи са-
мочувствието ни и влошава-
щи качеството ни на живот.

Затлъстяване. ХЕПа 
клиЙНър освобождава 
черния дроб от мастните де-
па, които му пречат да из-

хвърля натрупаните токси-
ни. Като част от храносми-
лателната система, добре 
работещият черен дроб ще 
способства за по-редовно-
то изхвърляне на отпадъ-
ците от червата. Вътрешно-
то отслабване и освобожда-
ване от мазнините ще про-
личи и отвън.

Проблеми със ставите. 
Като прочиства организма, 
ХЕПа клиЙНър намалява 
масата на тялото, а оттам и 
напрежението и болката в 
ставите. С това се подобря-
ва качеството на живот и се 
повишава физическата ак-
тивност.

Запушване на кръво-
носните съдове. Детокси-
кацията на черния дроб с 
ХЕПа клиЙНър осигурява 
кръв на сърцето, която е по-
наситена с кислород и хра-
нителни вещества. Така се 
подобрява нормалната ра-
бота на сърцето и кръво-
носните съдове. Правилно 
функциониращата сърдеч-
но-съдова система е гаран-
ция за превенция и предпаз-
ване от инфаркти и инсулти.

Отоци. Освобождаването 
от излишните течности бла-
годарение на ХЕПа клиЙ-
Нър ликвидира отоците и 
подпухналото лице, а заед-
но с това повишава общия 
тонус и протока на енергия.

ХЕПа клиЙНър  
иМа ПрЕЧисТВаЩО 

и ЗаЗДраВяВаЩО 
ДЕЙсТВиЕ

ХЕПа клиЙНър съдър-
жа мощни природни състав-
ки за детоксикация и подпо-
магане дейността на черния 
дроб. Хепатопротективният 
ефект се дължи на високото 
съдържание на мощния ан-
тиоксидант силимарин. Ре-
дица клинични проучвания 
са доказали, че силимаринът 
стимулира естествената ре-
генерация на черния дроб, 
подпомагайки синтезата на 
структурни белтъци в чер-
нодробните клетки (хепато-
цити).

ХЕПа клиЙНър има 
жлъчкогонен ефект за усил-
ване секрецията на жлъчен 
сок и подобряване метабо-
лизма на мазнините. Освен 
това продуктът стимулира 
производството и на дру-
ги типове храносмилател-
ни ензими и действа много 
добре на лигавицата на хра-
носмилателния тракт за по-
добряване на храносмила-
нето и превенция на възпа-
лителните процеси по нея. 
Високият оксидативен стрес 
вследствие на прекомерно-
то образуване на свободни 
радикали се асоциира със 
значително отслабване на 
имунната система. Тя не ус-
пява да неутрализира свое-
временно дори по-безобид-
ни болестотворни агенти и в 
резултат е налице често бо-
ледуване или имунен срив.

Антиоксидантните свой-
ства на ХЕПа клиЙНър 
оказват много мощен пред-

камъните в жлъчката са като бомба със закъснител. 
Камъните, които се обра-

зуват в жлъчката, може да 
са твърди и меки като гли-
на, с размера на песъчинка 
или до няколко сантиметра 
в диаметър. Броят им вари-
ра от един до десетки и до-
ри стотици!

До опасни последствия 
би могла да доведе дори и 
песъчинка в жлъчния ме-
хур,  убедили са се специ-
алистите. 

По тази причина те често 
препоръчват оперативно 
отстраняване на жлъчката. 
Народната медицина, оба-
че, има своя теория за за-
боляването. Наскоро нем-
ски медик и изследовател 
открива комбинация от екс-
трактите на няколко расте-
ния (бял трън, глухарче, ар-
тишок и шизандра), която 
размеква камъните и песъ-
чинките и спомага безбо-
лезненото им извеждане от 
тялото. По думите на лека-
рите процесът е по-бавен и 
по тази причина се препо-
ръчва три-месечен прием 
за пълни резултати, но не 
предизвиква кризи и пред-
пазва тялото от последва-
що образуване на камъни 
в жлъчката. Заедно с то-
ва се наблюдава очиства-
що действие върху черния 
дроб, с което формулата се 
препоръчва при пациенти с 
омазнен черен дроб (стеа-
тоза), хепатит, цироза и др. 
Откритието е регистрирано 
под името Хепа Клийнър и е 
достъпно в България в ре-
номираните аптеки.

Д-р Ангеров, интернист, 
за Хепа клийнър: „Препо-

пазващ ефект, неутрализи-
райки голяма част от свобод-
ните радикали в организма. 
В допълнение ХЕПа  клиЙ-
Нър стимулира производ-
ството на бели кръвни клет-
ки – основните компоненти 
на имунната система.

Хепа клийнър има дъл-
готрайно действие, като за-
пазва своята ефективност в 
тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско 
предписание.

състав
 Бял трън - екстракт (200 мг);

 Корен от глухарче - екс-
тракт (200 мг);
 Артишок - екстракт (200  мг);
 Шизандра - екстракт (200 мг).

Препоръчителен 
прием

2 капсули дневно, след 
хранене, с достатъчно ко-
личество вода. Специали-
стите препоръчват 3 месеца 
прием, за да получите най-
добри резултати. Но може-
те да започнете да чувства-
те някои от предимствата и 
подобренията и много по-
рано. 

Природата в помощ на черния дроб
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Стресът идва, когато има дълго нерешени се-
мейни, битови, професионални проблеми. Хро-
ничният стрес вече сам по себе си създава тре-
вожност, безсъние и депресия. А това от своя 
страна води до нов стрес и така порочният кръг 
се затваря и излекуването е проблематично. 

Срещу хроничния стрес е много важно да 
си въведете ритъм на деня, който да започва с 
хубави мисли, тревожността да бъде изгонена. 
След като станете от сън, веднага си пуснете му-
зика, която харесвате, и направете 10-15-минут-
на гимнастика. Лошото настроение ще се проти-
вопоставя на всяка физическа дейност, но това 
трябва да се надвие. Активната мускулна работа 

предизвиква отделяне в мозъка на хормоните 
на радостта - серотонин, допамин. Така се пре-
одоляват тревогите и денят започва по-добре. 
Ако се приберете у дома след стрес, тогава по-
търсете начин да се усамотите за половин час. 
Спуснете пердетата, пуснете си тиха приятна 
музика и се отпуснете. Това изисква известна 
тренировка. Легнете, слушайте музиката и за-
почнете постепенно да отпускате мислено пръ-
стите на краката, след това - глезените, прасци-
те и нагоре по тялото до очите и челото. Крака-
та и ръцете стават като оловни, но са напълно 
отпуснати. Лежете така 15-20 минути, после по 
обратния ред раздвижвайте мускулите.

“МсМ + та-
мян расти-
телни капсу-
ли х 60” съ-
държа стан-
д а р т и з и р а н 
екстракт от та-
мяново дър-
во, МСМ, хи-
алуронова ки-
селина и хон-
дроитинсул-
фат от растите-
лен произход 
за подобрява-
не на ставните 
функции, гъв-
кавостта на хрущялната тъкан, 
еластичността на гръбначния 
стълб и структурата на кости-
те. Подходящ е за хора, стра-
дащи от дегенеративни ставни 
заболявания, при извънредно 
физическо натоварване и над-
нормено тегло. Потиска възпа-
лителните процеси, облекча-
ва  болките в целия двигателен 
апарат. МСМ е природно неме-
тално сярно съединение с по-
зитивен ефект при ревматоид-
на болест и възпаления на си-
новиалната обвивка на ставите. 
Хиалуроновата киселина под-
помага хидратирането на ста-
вите и изграждането на хрущял-
ната тъкан.

„кора-
лов кал-
ций – ви-
тамин Д3 
растител-
ни капсу-
ли х 60“ 
с ъ д ъ р ж а 
„санго“ ко-
рали и ви-
тамин Д3. 
„ С а н г о “ 
коралите 
имат изключително висо-
ко съдържание на лесно ус-
воим калций в комбинация 
с всички необходими мик-

ро- и макроелементи, аминоки-
селини и ензими, участващи в 
синтезата на костна субстанция, 
ДНК и различни хормони, кое-
то го прави най-доброто сред-
ство при остеопороза. Използ-
ва се за стимулиране дейност-
та на сърдечния мускул, алка-
лизиране вътрешната среда и 
като кръвопречистващо сред-
ство. Ежедневната употреба на 
продукта осигурява поддържа-
не на оптимален жизнен тонус 
и запазване екологичното рав-
новесие на вътрешната среда, 
регулира транспорта на кал-
циевия йон в клетъчната мем-
брана, възстановява нормална-
та възбудимост и проводимост 

в нервната и мускулната 
тъкан, предлага успешна 
биоактивна корекция при 
много хронични заболява-
ния: артрит и ревматизъм, 
диабет, проблеми с храно-
смилателния тракт, черния 
дроб и жлъчните пътища, 
сърдечно-съдови, кожни 
заболявания и др.

“ Х и а л у р о н - б и о т и н 
растителни капсули х 30” 
е природен продукт с бо-

гата формула от бамбуков екс-
т р а к т , 
е к с -
т р а к т 
от нар, 
х и а л -
у р о -
н о в а 
к и с е -
л и н а , 
к в а р -
ц о в а 
пръст, 
ц и н к , 
естест-
вен витамин Е, пантотенова 
киселина, витамин В2 и био-
тин. Участва активно в изграж-
дането на кожата, косата, но-
ктите и костите и допринася 
за нормализиране обмяната на 
веществата в тях. Има подмла-
дяващ ефект, противомикроб-

но и противовъзпалително 
действие. Благоприятно по-
влиява всякакви наранявания 
и бавно зарастващи рани, сеп-
тични състояния, циреи и абс-
цеси. Стимулира растежа на 
косата и успешно се прилага 
при чупливи нокти. Кварцова-
та пръст, бамбукът и нарът са 
богати на силиций, който сти-
мулира минерализацията на 
костната тъкан, предотвратя-
ва отлагането на соли в стави-
те и участва активно във фор-
мирането на зъбите и скелета. 
Хиалуроновата кисели-
на подпомага изгражда-
нето на хрущялната тъ-
кан, хидратирането на 
кожата и заличаването 
на бръчките.

“калиЙ - МагНЕ-
ЗиЙ растителни кап-
сули х 90” е прецизно 
уравновесена комбина-
ция от калий и магнезий 
- важни минерални ве-
щества, които имат ос-
новна роля за способностите 
на клетките да функционират. 
Калият подобрява сърдечната 
проводимост и понижава кръв-
ното налягане, регулира кисе-
линно-алкалния баланс, оказ-
ва влияние върху освобожда-
ването на хормоните, растежа 

на клетките 
и транспорт-
ните процеси в бъбреците и 
червата. Спомага за яснотата 
на мислене, като доставя кис-
лород до мозъка, помага за из-
хвърлянето на отпадъците от 
организма. Магнезият е от ос-
новно значение за производ-
ството на енергия, метаболи-
зма, мускулната контракция, 
предаването на нервни импул-
си и минерализацията на кос-
тите. Нивото на магнезий съ-
що е от съществено значение за 

регулиране ба-
ланса на калций 
чрез оказва-
ния ефект вър-
ху щитовидна-
та жлеза. Той е 
особено важен 
за спортистите, 
тъй като осигу-
рява необходи-
мия функцио-
нален капаци-
тет на сърцето. 

ЗДРАВИ И АКТИВНИ С ПРОДУКТИТЕ НА ESPARA GmbH, Австрия

За информация се 
обърнете към вносителя: 

“фармаБиОн ПлЮс” 
еООд, 

тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg 

При стрес
трябва да се 
отпускате
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Тридесет и две кукли, облечени в традици-
онни носии от цяла България, могат да се ви-
дят в Историческия музей в Разлог. Това каза 
директорът на културната институция Христи-
на Манова. Куклите представят експозиция-
та на Националния исторически музей (НИМ) 
„Претворено сътворено“. Това е първата екс-
позиция на НИМ, която гостува в Разлог, каза 
още Христина Манова.

Куклите са богато украсени, грабват с пре-
цизната си изработка и разнообразието, кое-
то представят, допълни тя и изтъкна, че в из-

ложбата може да се види подробно разликата 
в носиите от всички краища на страната, по-
казана е украсата на кошулите, начините на 
забраждане в различните области, могат да 
се видят дори накитите, които момите и же-
ните са носили в миналото. Към експозиция-
та са добавени и две типични разложки но-
сии в реален размер, които показват тради-
ционните местни облекла.

Изложбата ще остане в Историческия музей 
в Разлог до 20 ноември. Още преди открива-
нето е имало голям интерес от страна на хо-
рата, разказа Христина Манова. 

Паметник на генерал Сава Муткуров беше 
открит в Деня на Съединението във Велико 
Търново. 

Мраморният бюст бе поставен в парка „Мар-
но поле“, съобщи заместник-кметът проф. Ге-
орги Камарашев. 

Той припомни, че мраморният бюст на ге-
нерал Сава Муткуров е изработен преди 100 
години по инициатива на неговите наследни-

ци, а през пролетта на тази година е бил да-
рен на общината от неговите правнуци. 

Генерал Сава Муткуров е роден в Търно-
во, дейността му е пряко свързана с под-
готовката и реализацията на Съединението 
между Княжество България и Източна Руме-
лия през 1885 г. Година по-късно е избран 
за регент в Регентския съвет на Княжество 
България. Бил е военен министър в кабине-
та на Стефан Стамболов, уточни проф. Кама-
рашев, който е и председател на Инициатив-
ния комитет за издигане на паметник на бе-
лежития търновец.

Ïанаир на традиöионните занаяти 

Ìðàìîðíè ñêóëïòóðè 
â Õåðàêëåÿ Ñèíòèêà

Две мраморни скулп-
тури са открити при ар-
хеологическите разкоп-
ки в древния град Хера-
клея Синтика, каза  ди-
ректорът на Историче-
ския музей в Петрич д-р 
Сотир Иванов. Те са от 
римската императорска 
епоха, посочи той и до-
пълни, че засега може да 
се каже със сигурност, 
че са на жени. Открити 
са в източната част на 
древния форум, като 
едната е по-голяма и е 
почти в човешки ръст. 
По думите на д-р Ива-

нов скулптурите са би-
ли част от стария форум 
на древния град, впо-
следствие са използва-
ни при изграждането на 
новия форум. Тепърва 
ще се уточнява по ка-
къв начин двете жен-
ски фигури са свърза-
ни с римската история 
и с историята на Хера-
клея Синтика. 

Находките ще бъдат 
почистени и огледани 
от реставратор, който 
ще определи дали са не-
обходими допълнител-
ни мерки за съхранява-

нето им. Скулптурите са 
изложени до откритата 
миналата година статуя, 

за която се предполага, 
че е на римския импера-

тор Август, сподели д-р 
Сотир Иванов. Стараем 
се възможно най-бър-
зо да обработим всичко, 
което открием, защото 
интересът към Хера-
клея Синтика е огромен, 
посочи той. По думите 

му обектът 
вече е посе-
тен от турис-
ти от 67 дър-
жави, сред 
които почти 
всички евро-
пейски стра-
ни. Интерес 
към Хера-
клея Синти-
ка проявя-
ват и хора от 

Китай, Индия, Виетнам и 
Нова Зеландия.

Наскоро се прове-
де седемнайсе-
тото издание на 

Международния пана-
ир на традиционните 
занаяти в етнограф-
ския музей на открито 
„Етър“ край Габрово. 
Тази година в между-
народното изложение 
базар участваха пове-
че от 70 майстори за-
наятчии и съвременни 
творци с техния автор-
ски „прочит“ на тра-
диционните занаяти. В 
майсторската надпре-
вара по грънчарство 
сили премериха пред-
ставители на Франция, 
Румъния, Косово, Ун-
гария, Република Юж-

ставители от Мрежата 
на творческите градо-
ве на ЮНЕСКО. Флори-
анополис (Бразилия), 
Асуан (Египет) и Уей-
фанг (Китай) са градо-
вете, от които дойдоха 
трима артисти, за да 
споделят с посетите-
лите на панаира мал-
ка част от културното 
наследство на страни-
те си.

Акцент в програмата 
бе надпреварата, коя-
то пресъздаде облози-
те, правени през Въз-
раждането между май-
стори от различни за-
наяти. 

на Африка и България. 
За първи път в исто-
рията на панаира има-
ше винен фестивал „Ав-
густиада“, в който бя-
ха представени над 20 
изби и производители 
на различни деликате-
си в Алеята на вкусо-
вете с дегустации и ба-

зар. Професионални и 
любителски състави от 
почти всички етнограф-
ски области на Бълга-
рия гостуваха с надпя-
вания и надигравания 
през трите празнични 
дни. За първи път в 
панаира на занаятите  
се включиха и пред-

Ретроразходка в „Албена“ 

Õðèñòèÿíñêî êðúùåíèå íà ôåñòèâàëà „ÁúäèíÚ“

бата, са част от библиотечната колекция от 1090 
пощенски картички от Северното Черноморие. 
Сбирката за курортните селища от периода 1960-
2000 г. е дигитализирана и от дистанцията на вре-
мето буди любопитството на читателите и изсле-
дователите, посочват от библиотеката. 

Регионалната библиотека „Дора Габе“ в Добрич 
поведе на ретроспективна разходка с пощенски 
картички, картографски издания, справочници и 
книги в черноморския комплекс „Албена“ по по-
вод 50-годишнината от откриването на курорта. 
Изложбата е част и от събитията, посветени на Ев-
ропейската година на културното наследство на 
тема „Изкуство и развлечения“, съобщават от ре-
гионалната библиотека.

Експозицията в централното фоайе ще бъде 
достъпна до края на септември. Тя проследява 
развитието на ваканционното селище от посре-
щането на първите туристи през 1969 г., като връ-
ща спомените на летовниците през следващите 
десетилетия.

Пейзажите от морския бряг, показани в излож-

По време на двуднев-
ния средновековен фес-
тивал „БъдинЪ“ зрите-
лите станаха свидетели 
на битка за превземане 
на крепостта „Баба Ви-
да“ във Видин. Под-
чертан интерес пре-
дизвика пресъз-
даването на хрис-
тиянско кръще-
ние, характерно за 
Средновековието, 
съобщават от общи-
на Видин. Ръководите-
лят на сдружение „Съ-
вет по туризъм“ – Сви-
щов, Стефан Проданов 
посочи, че това е било 
най-голямото предиз-
викателство за тях през 
тазгодишния фестивал 
и групата за историче-

ски възстановки е вло-
жила мно-

го уси-
лия и старание 
да го пресъздаде въз-
можно най-реалистич-
но, за да може зрители-

те да се пренесат макси-
мално близо 

до оби-

ч а и -
те от оно-

ва време.
Стотици хора заед-

но с децата си посети-
ха крепостта „Баба Ви-

да“, за да наблюдават и 
участват в атракциите. В 
програмата бяха вклю-
чени анимация за най-
малките посетители, из-
работване на фигури от 
глина, уроци по дърво-

резба и др. 
Община Видин е ор-

ганизатор на традици-
онния фестивал „Бъ-
динЪ“ за седма поред-

на година. Една от не-
говите цели е да се по-
стигне образователен и 
емоционален ефект как-
то за посетителите, та-
ка и за участниците, а 
автентичността на кре-
постта „Баба Вида“ до-
пълнително засилва 
връзката минало - на-
стояще.

По време на двуднев-
ния средновековен фес-
тивал „БъдинЪ“ зрите-
лите станаха свидетели 
на битка за превземане 
на крепостта „Баба Ви-
да“ във Видин. Под-
чертан интерес пре-
дизвика пресъз-
даването на хрис-
тиянско кръще-
ние, характерно за 

ски възстановки е вло-
жила мно-

те да се пренесат макси-
мално близо 

до оби-

съобщават от общи-
на Видин. Ръководите-
лят на сдружение „Съ-
вет по туризъм“ – Сви-
щов, Стефан Проданов 
посочи, че това е било 
най-голямото предиз-

го уси-
лия и старание 

ч а и -
те от оно-

ва време.

резба и др. 

ганизатор на традици-
онния фестивал „Бъ-
динЪ“ за седма поред-

на година. Една от не-
говите цели е да се по-
стигне образователен и 
емоционален ефект как-
то за посетителите, та-
ка и за участниците, а 
автентичността на кре-
постта „Баба Вида“ до-

Паметник на генерал 
Сава Ìуткуров 
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Сватбите в Рибново -
шарени и различни

От стр. 1
Девственост-

та на момичето 
се смята за нещо 
сакрално, затова 
все още се спаз-
ва традицията 
булката да бъде 
неопетнена пре-
ди брака.

Сватбата в 
югозападното 
село продъл-
жава два дни. В 
първия ден мла-
дото семейство 
посреща гости-
те на младоже-
неца, а във вто-
рия ден - на бул-
ката. Всички от 
селото излизат, 
за да видят мла-
доженците и да 
се веселят заед-
но с тях.

Булките в Риб-
ново не са с бели 
булчински рок-
ли, а в традици-
онни за населе-
нието носии.

Акцен-
тът по 
време на 
ц я л а т а 
ц е р е м о -
ния па-
да вър-
ху булка-
та, която 
се нарича 
още гели-
на. Въз-
р а с т н и -
те жени я 
подготвят 
за сватбе-
ния риту-
ал, като 
р и с у в а т 

лицето й с 
бял крем, 
грим и пу-

лове. Нарича се още пи-
сана гелина. Белият во-
ал е заменен с червено 

б у л о , 
к ъ м 
к о е -
то до-
бавят 
г и р -
л я н -
ди. По 
т р а -
диция 
б у л -
ката и 
м л а -
доже-
нецът 
се ки-
чат с 
пари. 

 Се-
м е й -
с т в о -
то на 
булка-
та об-
л и ч а 
м л а -
д о -
жене-
ца за 
т ъ р -
ж е -
с т в а -
та, а 
м л а -
д а т а 
невес-
та е с 

дрехи, подарени от не-
говите родители. 

Докато гелината оти-
ва в новия си дом, вър-
ви със затворени очи и 
носи огледало. Идеята е 
да не поглежда другите, 
а да гледа само в огле-
далото, за да се гордее 
с красотата си. 

На всяка сватба тра-
диционно през селото 
се преминава, като се 
развява знаме. Младо-
женците са съпроводе-
ни от местни музиканти 
с характерните за райо-
на зурни и тъпани. 

По време на церемо-
нията покъщнината на 
семейството се излага 
на показ, за да види ця-
лото село какво ще за-
несе булката със себе 
си. Това е така нарече-
ният чеиз, който се съ-
бира още от раждане-
то на булката. Когато тя 
се омъжи, й се подарява 
всичко, което ще й бъ-
де необходимо за едно 
домакинство. 

В ресторанта гостите 
не се задържат много. 
Сядат само за да хапнат 
и се връщат на хорото, 
за да отстъпят място на 
следващите.

рафие ШЕриФОВа 
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Александър Малинов - авторът на Манифеста за независимост

Страницата подготви Цветан ИлИЕВ

Днес той е малко познат. Бегло го спомена-
ват в енциклопедиите и учебниците. А той е с 
изключителни заслуги в нашата политическа 
история. Най-значимата от които е обявяване-
то на българската независимост. 

Роден е през 1867 г. в Бесарабия. Син е на 
преселници по вре-
ме на турското иго. 
Завършва гимназия в 
Болград и право в Ки-
ев. През 1891 г. се връ-
ща в отечеството на 
своите предци. Рабо-
ти като съдия, проку-
рор и адвокат. Влиза 
в редиците на Демо-
кратическата партия. 
През 1903 г. Петко Ка-
равелов го обявява за 
свой наследник.

Малинов е сред 
малцината ни държав-
ници, в чиято биогра-
фия няма тъмни пет-
на. Не е забъркан в 
нечисти политически 
сметки, афери и да-
лавери. Тъкмо обра-
тното. Преследва ко-
рупцията по високите етажи на властта.  През 
1903 г. е обвинител в Държавния съд и осъж-
да за злоупотреби бившите минист-
ри Тодор Иванчов, Димитър Тончев 
и Васил Радославов.

На 16 януари 1908 г. Малинов за 
първи път сяда в премиерското кре-
сло и оглавява правителство на Де-
мократическата партия. Мисията на 
кабинета е да отхвърли васалната 
зависимост на страната от Осман-
ската империя.

На 20 септември Малинов полу-
чава телеграма от Виена, където на 
аудиенция при император Франц-
Йосиф е княз Фердинанд. В нея той 
съобщава, че пристига в Русе и там 
да го чакат. На княжеската яхта Фер-
динанд заявява: „Е, господин Мали-
нов, дългоочакваният ден от вас и 
мен, за целия български народ дой-
де. Решението, което взехме в Кар-
патите - време е да турим в изпъл-
нение. Намислил съм това да сторим във Ве-
лико Търново, старата столица на българските 
царе. Как да стане това?”

„Разумява се, чрез прочитане на един ма-

нифест” - отвръща министър-
председателят. Князът му въз-
лага да изготви текста. Мали-
нов го пише на коляно във вла-
ка. От клатенето мастилото се 
разлива. Налага се да го пре-

писва два пъти.
Настъпва суб-

лимният момент. 
Т ъ р н о в с к и я т 
кмет Иван Вите-
лов тича към кре-
постната порта, 
оцеляла по вре-
ме на игото. Ме-
ри с шивашки ме-
тър и преценява, 
че каляската на княз Фердинанд не 
може да мине през нея. И заповяд-
ва да се бутне. Фердинанд обаче не 
отива с каляска, а пеша до църквата 
„Св. 40 мъченици”. Като минава през 
бутнатата порта, се хваща за глава-
та и си мисли, че това е лош знак, 
защото в независимостта е вграде-
на приемственост между Второто и 
Третото българско царство. „Защо го 
направи”, пита князът кмета. А той 
си гризе ноктите и мънка.

На 22 септември 1908 г. Манифестът е прочетен 
от Фердинанд в храма „Св. 40 мъченици”. Сетне 

Малинов го прочита отново пред народа.
До края на 1918 г. Александър Малинов е пре-

миер на още три правителства. По време на уп-
равлението на БЗНС ръководи опозиционния 

Конституционен блок. На 17 септември 1922 г. 
Конституционният блок организира митинг в 
Търново. В същия ден на същото място друж-
башите насрочват събор на цвеклопроизводи-
телите. Поделение на оранжевата гвардия при-
чаква блокарите на гара Долни Дъбник. Бият 
ги, режат им брадите и ги затварят в търнов-
ските казарми. Освен Малинов сред жертвите 
са още Стоян Данев, Теодор Теодоров, Миха-
ил Маджаров. След това са тикнати в Шумен-
ския затвор.

След преврата на 9 юни 1923 г. Малинов е 
амнистиран и участва в образуването на Де-
мократическия сговор, който скоро напуска. 

Повежда Народния блок и през 
1931 г. сформира правителство. 
То е последното в политическа-
та му кариера.

На 19 май 1934 г. поредният 
преврат разпуска партиите и за-
крива Народното събрание. Кон-
ституционализмът е възстановен 
през 1938 г. с парламентарни из-
бори. Александър Малинов отно-
во събира демократите за участие 
в изборите. Той е вече на 70 го-
дини, но кипи от ентусиазъм не-
говата партия да поведе Отечест-
вото към нови бъднини.

На 20 март 1938 г. свиква пре-
дизборно събрание в „Модерен 
театър” в София и застава на три-
буната. Присъстващите очакват 
словата му. Никой от тях не по-
дозира, че сърцето на големия 

държавник бе започнало да спира. Малинов се 
олюлява и пада в ръцете на Никола Мушанов. 
Викат доктори. Но напусто. Александър Мали-
нов се преселва в отвъдното.  

Правителството на малинов от 1931 г.

Черквата „св. 40 мъченици”

малинов пред затвора  в Шумен

СлАВЕн дЕн

От стр. 1
На 22 септември 

1908  г. в черквата „Св.  
40 мъченици“ в староп-
рестолната столица Ве-
лико Търново цар Фер-
динанд прочита Мани-
феста за обявяване на 
независимостта и се от-
служва молебен за бла-
годенствието на българ-
ската държава. Това е 
политически акт, извър-
шен от правителството 
на Александър Мали-
нов, с който се отхвър-
ля васалната зависимост 
на България, наложена й 
от Берлинския договор, 
сключен през 1878 г.

Как протичат събитията?
В нощта срещу 22 сеп-

тември министър-пред-
седателят Александър 
Малинов посреща княз 
Фердинанд I на яхтата 
„Хан Крум“ край Русе. 
Оттам цялото българ-
ско правителство и кня-
зът поемат към Велико 
Търново. Царският влак, 
в който пътуват държав-
ниците, прави почивка 
по маршрута си на гара 
Две могили. Там Алек-
сандър Малинов напис-
ва Манифеста за незави-
симостта, под който се 
подписват Фердинанд и 
министрите от кабинета.

Условията за обявява-
нето на независимост-
та на младата българ-
ска държава в началото 
на ХХ век били изклю-
чително благоприятни. 
През лятото на 1908 г. 
младотурска революция 
в Османската империя 
завършва с успех за ре-
формистите. Австро-Ун-
гария - една от Велики-
те сили, наложили Бер-
линският договор, се 
готвела да анексира две 
от провинциите на им-
перията - Босна и Хер-
цеговина - т.е. да го на-
руши. Затова и българ-
ският княз Фердинанд 
се обърнал директно 
към император Франц-
Йосиф да съгласуват 
действията си. Между-
временно българските 
власти завземат източ-
ните железници в Юж-
на България и това по-
ражда „известни“ иконо-
мически противоречия 

между Австро-Унгария 
и страната ни. Дори за 
кратко стресва Ферди-
нанд, който се уплашва 
да обяви независимост-
та. Но правителството 
вече било решило това 
да стане на 22 септем-
ври 1908 г. в черквата 
„Св. 40 мъченици“ в ста-
рата българска столица 
Велико Търново - симво-
личен акт на продълже-
ние на Второто българ-
ско царство. Австро-Ун-
гария обявява анексия-
та на Босна и Херцегови-
на на 20 септември. 

Два дни по-късно в 
черквата „Св. 40 мъче-
ници“ княз Фердинанд 
прочита Манифеста за 
обявяването на незави-
симостта и се отслужва 
молебен за благоден-
ствието на българската 
държава. След това ми-
нистър-председателят 
Малинов прочита отно-
во Манифеста на исто-

рическия хълм Царевец 
пред събралото се хи-
лядно множество. Про-
възгласяването на не-
зависимостта не само е 
голям успех за българ-
ската дипломация, но и 
след него васалното кня-
жество започва да се на-
рича Царство България, 
а българският владетел 
вече се титулувал - цар. 
Деликатната ситуация, 
която настъпва след на-
рушаването на Берлин-
ския договор e успеш-
но разрешена. Първо 
била спечелена Британ-
ската империя, която по-
ставя условието - да за-
почнат преговори меж-
ду българското прави-
телство и Високата пор-
та. Преговорите започ-
ват веднага. Българска-
та делегация е водена от 
Андрей Ляпчев. По вре-
ме на тях Високата пор-

та иска България да пла-
ща голям данък. Тогава в 
качеството си на минис-
тър-председател Мали-
нов заявява, че незави-
симост не се откупува, 
дори се стига до частич-
на мобилизация на бъл-
гарската армия. Русия не 
желае военен конфликт 
на Балканите и се заема 
да посредничи в прего-
ворите. Тя се съгласява 
да опрости дълга на Ос-
манската империя, оста-
нал още от Руско-турска-
та война от 1877-1878 г., 
в замяна на което Висо-
ката порта се отказва 
да иска обезщетение 
от България и признава 
независимостта й. Офи-
циално това става на 6 
април 1909 г., след кое-
то в продължение на 10 
дни европейските сили 
признават България за 
царство и за независи-
ма държава. 

Портата към Царевец
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сряДа, 18 сЕПТЕМВри
06:10 Страхотни изобретения
07:10 Загадки в музея
10:35 Смъртносно разузнаване
14:15 Първите хора
16:25 Възход и падение
18:50 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 1
19:50 Първите хора, еп. 3
20:55 Дълбоко в историята на 

времето, еп. 3
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, еп. 8

23:00 Египетски загадки, еп. 9
00:00 Конспирация, еп. 9
00:55 Американски принцеси
01:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, еп. 8

03:00 Египетски загадки, еп. 9
03:45 Конспирация, еп. 9
04:35 Черни операции от далеч-

ното минало, еп. 10
05:25 Загадки в музея

ЧЕТВърТък, 19 сЕПТЕМВри
06:10 Загадки в музея
07:00 Страхотни изобретения
08:00 Нил: 5000 години история
11:50 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 1
12:50 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 2
13:50 Първите хора, еп. 5
14:50 Смъртоносно известна 

ДНК, еп. 1
15:50 Смъртоносно известна 

ДНК, еп. 2
16:45 Вътрешна информация 

за убийството на Джон Ф. 
Кенеди

17:50 По следите на трансилван-
ското злато

18:55 Конспирация, еп. 9
19:50 Първите хора, еп. 4
20:55 Реформацията: Свещената 

война на Европа
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, еп. 9

23:00 Египетски загадки, еп. 10
00:00 Психарско корабокруше-

ние
01:05 Американски принцеси за 

милиони долари, сезон 2, 
еп. 4

02:05 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят, еп. 9

03:05 Египетски загадки, еп. 10
03:55 Психарско корабокруше-

ние
04:50 Машини за убиване, еп. 1
05:40 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 6
ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри

06:25 Страхотни изобретения
07:35 101 герои на 20-ти век
11:45 История за две сестри
13:40 Американски принцеси
18:45 Психарско корабокруше-

ние
19:50 Първите хора, еп. 5
20:55 По следите на трансилван-

ското злато
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 

цвят, еп. 10
23:00 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 1
00:00 Истинската война на тро-

нове, еп. 4
00:55 Леден мост
01:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, еп. 10

03:00 Тайните на египетските 
пирамиди, еп. 1

03:50 Истинската война на тро-
нове, еп. 4

04:35 Машини за убиване, еп. 2
05:25 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 7
съБОТа, 21 сЕПТЕМВри

06:10 Загадки в музея
10:35 Рим: Първата световна 

суперсила, еп. 2
11:35 Конспирация, еп. 10
12:30 Конспирация, еп. 11
13:25 Египетски загадки, еп. 9
14:20 Египетски загадки, еп. 10
15:15 Нил: 5000 години история
19:05 Наполеон: Кампанията в 

Египет, еп. 1
20:05 Свирепа Земя, еп. 1
21:00 Свирепа Земя, еп. 2
22:00 Историята на Европа, еп. 2
23:05 Мъртвият викинг, еп. 1
23:55 История на оръжията, еп. 

6
01:00 Убийци от древността, еп. 

4
01:50 География на убийствата
03:30 Загадки в музея
05:00 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 22
05:25 Моцарт в Лондон

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06:25 Страхотни изобретения
09:25 Вътрешен поглед към 

кралския двор, еп. 1
10:35 Опасна Земя, еп. 1
11:35 Опасна Земя, еп. 2
12:35 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 3

13:35 Възход и падение: Поврат-
ните точки на Втората 
световна война, еп. 4

14:50 Първите хора, еп. 1
16:00 Първите хора, еп. 2
17:10 Първите хора, еп. 3
18:15 Смъртоносно известна 

ДНК
20:10 Елизабет и нейните враго-

ве, еп. 1
21:05 Елизабет и нейните враго-

ве, еп. 2
22:00 Кацането на Луната и на-

цистите
23:00 Конспирация, еп. 6
23:55 Смъртносно разузнаване, 

еп. 8
00:55 Прокълнати династии, еп. 

5
01:20 Прокълнати династии, еп. 

6
01:50 География на убийствата
03:25 Загадки в музея
04:55 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 23
05:20 Че Гевара: Отвъд мита

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
06:15 Страхотни изобретения, 

еп. 21
07:20 Децата на кралица Викто-

рия, еп. 1
08:30 Децата на кралица Викто-

рия, еп. 2
09:40 Децата на кралица Викто-

рия, еп. 3
10:55 Наполеон, еп. 1
12:05 Наполеон, еп. 2
13:15 Наполеон, еп. 3
14:25 История на християнство-

то, еп. 1
15:40 История на християнство-

то, еп. 2
16:50 История на християнство-

то, еп. 3
17:55 История на християнство-

то, еп. 4
19:05 Истинската война на тро-

нове, еп. 4
19:55 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 1
20:55 Юдея и Рим: Фаталният 

конфликт, еп. 1
22:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 1

23:00 Тайните на египетските 
пирамиди, еп. 2

00:05 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 2

00:55 Жени воини, еп. 1
02:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 1

03:00 Тайните на египетските 
пирамиди, еп. 2

03:55 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 2

04:40 Машини за убиване, еп. 3
05:30 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 8
ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри

06:15 Страхотни изобретения, 
еп. 22

07:00 Страхотни изобретения, 
еп. 22

07:30 Моцарт в Лондон
08:40 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 1
09:40 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 2
10:35 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 3
11:35 Господари на тихоокеан-

ския бряг, еп. 1
12:45 Господари на тихоокеан-

ския бряг, еп. 2
13:55 Вътрешен поглед към 

кралския двор, еп. 1
15:15 Вътрешен поглед към 

кралския двор, еп. 2
16:30 Вътрешен поглед към 

кралския двор, еп. 3
18:00 История на християнство-

то, еп. 5
19:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
20:00 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 2
20:55 Юдея и Рим: Фаталният 

конфликт, еп. 2
22:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 2

23:00 Нил: 5000 години история, 
еп. 1

00:00 Помпей: В очакване на 
бедствието, еп. 2

00:55 Жени воини, еп. 2
02:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 2

03:00 Нил: 5000 години история, 
еп. 1

03:50 Помпей: В очакване на 
бедствието, еп. 2

04:35 Машини за убиване, еп. 4
05:30 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 9
сряДа, 25 сЕПТЕМВри

06:15 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 10

07:00 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 3

07:50 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 4

08:45 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 5

09:35 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 6

10:25 Смъртносно разузнаване, 
еп. 5

11:20 Смъртносно разузнаване, 
еп. 6

12:15 Смъртносно разузнаване, 
еп. 7

13:10 Смъртносно разузнаване, 
еп. 8

14:05 Наполеон, еп. 1
15:15 Наполеон, еп. 2
16:35 Наполеон, еп. 3
17:55 История на християнство-

то, еп. 6
19:00 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 2
20:00 Помпей: В очакване на 

бедствието, еп. 3
20:55 Апокалипсисът на неан-

дерталците, еп. 1
22:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 3

23:00 Нил: 5000 години история, 
еп. 2

00:00 Конспирация, еп. 10
00:55 Жени воини, еп. 3
01:55 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 3

02:55 Нил: 5000 години история, 
еп. 2

03:45 Конспирация, еп. 10
04:35 Машини за убиване, еп. 5
05:25 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 10
ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри

06:10 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 11

07:05 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 6

07:55 История на християнство-
то, еп. 2

09:05 Първите хора, еп. 1
10:15 Първите хора, еп. 2
11:20 Първите хора, еп. 3
12:25 Първите хора, еп. 4
13:35 Първите хора, еп. 5
14:40 Как климатът определя 

облика на историята, еп. 1
15:45 Как климатът определя 

облика на историята, еп. 2
16:50 Мистерията на катакомби-

те
17:50 Скрити следи: Войната във 

Виетнам
18:55 Конспирация, еп. 10
19:50 Търсачи на Библията, еп. 1
20:55 Апокалипсисът на неан-

дерталците, еп. 2
22:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 4

23:00 Нил: 5000 години история, 
еп. 3

00:00 Жената в железния ковчег
01:05 Епични жени воини - Ви-

кингите
02:05 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 4

03:10 Нил: 5000 години история, 
еп. 3

03:55 Жената в железния ковчег
04:55 Машини за убиване, еп. 6
05:45 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 11
ПЕТък, 27 сЕПТЕМВри

06:30 Страхотни изобретения, 
еп. 23

07:15 Страхотни изобретения, 
еп. 24

07:45 101 герои на 20-ти век, еп. 
5

08:45 101 герои на 20-ти век, еп. 
6

09:50 101 герои на 20-ти век, еп. 
7

10:50 101 герои на 20-ти век, еп. 
8

11:50 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 1

12:50 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 2

13:45 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 3

14:40 Невидимият град на Рим
15:45 Кацането на Луната: Най-

голямата измама?
16:50 Втората световна война: 

Забравената война в Ки-
тай, еп. 1

17:50 Втората световна война: 
Забравената война в Ки-
тай, еп. 2

18:45 Жената в железния ковчег
19:55 Търсачи на Библията, еп. 2
21:00 Невидимите градове на 

Италия, еп. 1
22:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 5

23:10 Нил: 5000 години история, 
еп. 4

00:10 Живите мъртви на Помпей
01:10 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, еп. 1

02:15 Възход и падение: Поврат-
ните точки на Втората 
световна война, еп. 5

03:25 Нил: 5000 години история, 
еп. 4

04:10 Живите мъртви на Помпей
05:05 Машините на войната, еп. 

1
05:55 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 12
съБОТа, 28 сЕПТЕМВри

07:00 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 11

07:50 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 12

08:40 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 13

09:35 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 1

10:25 Рим: Първата световна 
суперсила, еп. 3

11:20 Конспирация, еп. 11
12:15 Конспирация, еп. 12
13:10 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 1

14:15 Тайните на египетските 
пирамиди, еп. 2

15:15 Египетски загадки, еп. 1
16:10 Египетски загадки, еп. 2
17:10 Египетски загадки, еп. 3
18:05 Египетски загадки, еп. 4
19:00 Египетски загадки, еп. 5
19:55 Наполеон: Кампанията в 

Египет, еп. 2
21:00 Опасна Земя, еп. 1
22:00 Историята на Европа, еп. 3
23:05 Мъртвият викинг, еп. 2
23:55 История на оръжията, еп. 

7
01:00 Убийци от древността, еп. 

5
01:50 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 1
02:45 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 2
03:30 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 10
04:15 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 11
04:55 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 24
05:20 Психарско корабокруше-

ние
НЕДЕля, 29 сЕПТЕМВри

06:15 Страхотни изобретения, 
еп. 24

07:00 Страхотни изобретения, 
еп. 23

07:30 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 12

08:20 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 13

09:10 Вътрешен поглед към 
кралския двор, еп. 2

10:25 Опасна Земя, еп. 2
11:25 Опасна Земя, еп. 3
12:20 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 5

13:25 Възход и падение: Поврат-
ните точки на Втората 
световна война, еп. 6

14:30 Психарско корабокруше-
ние

15:35 Вътрешна информация 
за убийството на Джон Ф. 
Кенеди

16:35 По следите на трансилван-
ското злато

17:40 Невидимият град на Рим
18:45 Китай от времето на Мао
19:55 Елизабет и нейните враго-

ве, еп. 3
20:50 Наполеон, еп. 1
22:00 Кацането на Луната: Най-

голямата измама?
23:00 Конспирация, еп. 7
23:55 Смъртносно разузнаване, 

еп. 7
00:55 Прокълнати династии, еп. 

7
01:20 Прокълнати династии, еп. 

8
01:50 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 3
02:45 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 4
03:30 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 12
04:15 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 13
05:00 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 25
05:25 Жената в железния ковчег

ПОНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕМВри
06:20 Страхотни изобретения
07:20 Гениите на модерния свят
10:55 Елизабет и нейните враго-

ве, еп. 1
11:50 Елизабет и нейните враго-

ве
13:40 Моцарт в Лондон
14:50 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха история-
та

16:40 Наполеон: Кампанията в 
Египет

18:45 Живите мъртви на Помпей
19:45 История на християнство-

то, еп. 1
21:00 Невидимите градове на 

Италия, еп. 2
22:00 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война, еп. 6

23:10 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, еп. 1

00:15 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 3

01:10 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят, еп. 2

02:10 Възход и падение: Поврат-
ните точки на Втората 
световна война, еп. 6

03:20 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, еп. 1

04:15 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 3

05:00 Машините на войната
05:55 Загадки в музея

ВТОрНик, 1 ОкТОМВри
07:15 Страхотни изобретения
08:15 История за две сестри, 

сезон 2, еп. 1
09:10 История за две сестри, 

сезон 2, еп. 2
10:05 История за две сестри, 

сезон 2, еп. 3
11:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
11:55 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
12:45 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 3
13:40 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 4
14:30 Приказки от кралската 

спалня
15:35 Приказки от кралския гар-

дероб
16:40 Реформацията: Свещената 

война на Европа
17:45 Невидимият град на Рим
18:50 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 3
19:45 История на християнство-

то, сезон 1, еп. 2
20:55 Тайната война, сезон 1, еп. 

4
22:00 Жени воини, сезон 1, еп. 1
23:00 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията, сезон 1, еп. 
2

23:55 Личният живот на крал-
ските особи, сезон 1, еп. 1

00:50 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 3

01:55 Жени воини, сезон 1, еп. 1
02:55 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията,   еп. 2
03:55 Личният живот на крал-

ските особи, сезон 1, еп. 1
04:50 Машините на войната

сряДа, 18 сЕПТЕМВри
06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-

алити, сезон 1
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”   сезон 3   
07:50 „Черният списък”   сезон 4 
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4 
12:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 3
14:00 „Черният списък”   сезон 4
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
16:00 „Женени с деца”   сезон 1, 2 

епизода
17:00 „Американска нинджа” – ек-

шън с уч. на Майкъл Дудикоф, 
Джуди Арънсън, Стив Джеймс 
и др.  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „В търсене на справедливост” 

– криминален екшън с уч. на 
Никълъс Кейдж, Дженюъри 
Джоунс, Гай Пиърс, Харолд 
Перино, Дженифър Карпен-
тър, Ксандър Бъркли и др.

00:15 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4  

01:10 Еротичен телепазар
03:20 „Национална лотария”  

ЧЕТВърТък, 19 сЕПТЕМВри
06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-

алити, сезон 1
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”   сезон 3   
07:50 „Черният списък”   сезон 4  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4 
12:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 3
14:00 „Черният списък”   сезон 4
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
16:00 „Женени с деца”   сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Атака срещу Еър Форс Едно” – 

екшън с уч. на Джеръми Систо, 
Кас Анвар, Емили дьо Равин, 
Кен Дукен, Рупърт Грейвс и 
др., II част  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 

Анджелис”   сезон 4
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „Трансформърс: Тъмната стра-

на на Луната” – екшън-фан-
тастика с уч. на Шая Лебьоф, 
Джон Малкович, Тайрийз 
Гибсън, Джош Дюамел, Патрик 
Демпси, Франсис Макдор-
мънд, Кевин Дън, Роузи Хън-
тингтън-Уайтли, Джули Уайт, 
Джон Туртуро и др.

01:15 Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4  

02:10 Еротичен телепазар 
ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри

06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-
алити, сезон 1

06:50 „Уокър - тексаският рейн-
джър”   сезон 3   

07:50 „Черният списък”   сезон 4  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4
12:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 3
14:00 „Черният списък”   сезон 4
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
15:50 „Женени с деца”   сезон 2, 2 

епизода
16:50 „Файъруолкър” – приключен-

ски екшън с уч. на Чък Норис, 
Луис Госет Младши, Джон Рис-
Дейвис, Сони Ландъм, Мелъд 
Андерсън и др.  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „Ярост” – екшън с уч. на Брад 

Пит, Шая Лебьоф, Логан Лър-
ман, Майкъл Пеня, Джон Берн-
тал, Скот Истууд, Джейсън 
Исак и др.

01:00 „Фрактура” – предаване за рок 
музика  

03:20 Еротичен телепазар
съБОТа, 21 сЕПТЕМВри

06:00 „Дейвид Блейн: Отвъд магия-
та” – документален филм

07:00 „Щурите съседи”   сезон 3
08:45 „Снайперисти” - сериал, сезон 

5, 2 епизода
11:00 „Потоп” – екшън с уч. на 

Робърт Карлайл, Том Харди, 
Джесалин Гилсиг, Том Къртни, 
Джоан Уоли, Дейвид Съчет, 
Найджъл Планър, Ралф Браун, 
Ралф Браун, Готфрид Джон, 
Пип Торънс, Дейвид Хайман и 

др., I част
13:00 „Национална лотария”  
13:30 „Изкуството на войната: Пре-

дателството” – екшън с уч. на 
Уесли Снайпс, Локлин Мънро, 
Раян Макдоналд, Рейчъл 
Хейуърд и др.

15:40 „Трансформърс: Тъмната стра-
на на Луната” – екшън-фан-
тастика с уч. на Шая Лебьоф, 
Джон Малкович, Тайрийз 
Гибсън, Джош Дюамел, Патрик 
Демпси, Франсис Макдор-
мънд, Кевин Дън, Роузи Хън-
тингтън-Уайтли, Джули Уайт, 
Джон Туртуро и др.  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Тежка кавалерия” – екшън 
с уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Вивика А. Фокс, Раз Адоти, Вив 
Лийкок и др.

22:15 „Звездни рейнджъри: Герой на 
Федерацията” – екшън-фан-
тастика с уч. на Били Браун, 
Ричард Бърдж, Кели Карлсън, 
Сай Картър, Сандрин Холт, Ед 
Лутър и др.

00:15 Еротичен телепазар
НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри

06:30 „Щурите съседи”   сезон 4
08:45  „Снайперисти”   сезон 5, 2 

епизода
11:00 „Ледове” – приключенски 

филм с уч. на Ричард Роксбърг, 
Франсис О’Конър, Клеър Фор-
лани, Бен Крос, Саймън Калоу, 
Патрик Бъргин, Стивън Мойър, 
Сам Нийл и др., II част  

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Операция Делта форс: Трево-
га” – екшън с уч. Майкъл Мак-
грейди, Джон Саймън Джоунс, 
Тод Дженсън, Гавин Худ, Кенет 
Кампбел и др.

16:00 „Теория за големия взрив”   
сезон 9, 2 епизода

17:00 „Ярост” – екшън с уч. на Брад 
Пит, Шая Лебьоф, Логан Лър-
ман, Майкъл Пеня, Джон Берн-
тал, Скот Истууд, Джейсън 
Исак и др.  

20:00 „Мисионер” – екшън с уч. на 
Долф Лундгрен, Челси Рикетс, 
Матю Tомпкинс и др.

22:00 „Американска нинджа 2” – ек-
шън с уч. на Майкъл Дудикоф, 
Стив Джеймс, Лари Поин-
декстър, Гари Конуей и др.

00:00 „Фрактура” – предаване за рок 
музика

02:20 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри

06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-
алити, сезон 1

06:50 „Уокър - тексаският рейн-
джър”   сезон 3   

07:50 „Черният списък”   сезон 4  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4 
12:00 „Хавай 5-0“   сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър“   сезон 3
14:00 „Черният списък”   сезон 4
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
16:00 „Женени с деца”   сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Операция Делта форс: Трево-

га” – екшън с уч. Майкъл Мак-
грейди, Джон Саймън Джоунс, 
Тод Дженсън, Гавин Худ, Кенет 
Кампбел и др.  

19:00 „В.И.П”   сезон 4  
20:00 „Военни престъпления: Лос 

Анджелис”   сезон 4
21:00 „Хавай 5-0”   сезон 6
22:00 „Робокоп 2” – екшън с уч. на 

Питър Уелър, Белинда Бауър, 
Джон Глоувър и др.

00:30 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4  

01:30 Еротичен телепазар
03:40 „Национална лотария”  

ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри
06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-

алити, сезон 1
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”   сезон 3   
07:50 „Черният списък”   сезон 4  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4 
12:00 „Хавай 5-0“   сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър“   сезон 3
14:00 „Черният списък”   сезон 4
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
15:45 „Тежка кавалерия” – екшън 

с уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Вивика А. Фокс, Раз Адоти, Вив 
Лийкок и др.  

18:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „Снайперистът 5” – екшън с 

уч. на Том Беринджър, Чад 
Майкъл Колинс, Нестор Сера-
но, Мерседес Мейсън, Денис 
Хейсбърт, Яна Маринова, Геор-

ги Златарев, Асен Асенов и др.
00:00 „Военни престъпления: Лос 

Анджелис”   сезон 4  
01:00 Еротичен телепазар

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-

алити, сезон 2
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”   сезон 3   
07:50 „Черният списък”   сезон 4  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4 
12:00 „Хавай 5-0“   сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър“   сезон 3
14:00 „Черният списък”   сезон 4
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
16:00 „Женени с деца”   сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Американска нинджа 2” – ек-

шън с уч. на Майкъл Дудикоф, 
Стив Джеймс, Лари Поин-
декстър, Гари Конуей и др.  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „Герой” – екшън с уч. на Джет 

Ли, Тони Лунг Чу-Уай, Маги 
Чунг Ман-Юк, Жан Зъи, Чен 
Дао Минг, Дони Йен и др.

00:00 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4  

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”  

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-

алити, сезон 2
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”   сезон 3   
07:50 „Черният списък”   сезон 4  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4 
12:00 „Хавай 5-0“   сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър“   сезон 3
14:00 „Кобра 11: Обади се!”   сезон 10
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
16:00 „Женени с деца”   сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Изкуството на войната: Пре-

дателството” – екшън с уч. на 
Уесли Снайпс, Локлин Мънро, 
Раян Макдоналд, Рейчъл 
Хейуърд и др.  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 

Анджелис”   сезон 4
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „Трансформърс: Ера на изтреб-

ление” – екшън-фантастика с 
уч. на Марк Уолбърг, Стенли 
Тучи, Джак Рейнър , Келси 
Грамър, Никола Пелц и др.

01:30 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4  

02:30 Еротичен телепазар
ПЕТък, 27 сЕПТЕМВри

06:00 „Гаражът на Джей Лено” – ри-
алити, сезон 2

06:50 „Уокър - тексаският рейн-
джър”   сезон 3   

07:50 „Кобра 11: Обади се!”   сезон 10  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1  
11:00 „В.И.П”   сезон 4
12:00 „Хавай 5-0“   сезон 6  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър“   сезон 3
14:00 „Кобра 11: Обади се!”   сезон 10
15:00 „Агентите на ЩИТ”   сезон 1
16:00 „Женени с деца”   сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Потоп” – екшън с уч. на 

Робърт Карлайл, Том Харди, 
Джесалин Гилсиг, Том Къртни, 
Джоан Уоли, Дейвид Съчет, 
Найджъл Планър, Ралф Браун, 
Готфрид Джон, Пип Торънс, 
Дейвид Хайман и др. , I част  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 6
22:00 „Фенът” – екшън с уч. на Ро-

бърт Де Ниро, Уесли Снайпс, 
Елън Бъркин, Джон Легуиза-
мо, Бенисио Дел Торо, Пати 
Д’Арбанвил, Чарлс Халахан, 
Дан Бътлър и др.

00:30 „Военни престъпления: Лос 
Анджелис”   сезон 4  

01:20 „Фрактура” – предаване за рок 
музика  

03:45 Еротичен телепазар
съБОТа, 28 сЕПТЕМВри

06:30 „Щурите съседи”   сезон 4
08:45 „Снайперисти” - сериал, сезон 

5, 2 епизода
11:00 „Потоп” – екшън с уч. на 

Робърт Карлайл, Том Харди, 
Джесалин Гилсиг, Том Къртни, 
Джоан Уоли, Дейвид Съчет, 
Найджъл Планър, Ралф Браун, 
Готфрид Джон, Пип Торънс, 
Дейвид Хайман и др., II част

13:00 „Национална лотария”  

13:30 „Изкуството на войната: 
Възмездието” – екшън с уч. 
на Антъни “Треч” Крис, Уорън 
Дероса, Сунг Хи Лий, Лио Лий, 
Джанет Карол, Браян Фит-
патрик и др.

15:30 „Трансформърс: Ера на изтреб-
ление” – екшън-фантастика с 
уч. на Марк Уолбърг, Стенли 
Тучи, Джак Рейнър , Келси 
Грамър, Никола Пелц и др.  

19:00 „Игри на волята: България“ – 
риалити  

20:00 „Орденът” – екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Чарлтън 
Хестън, София Милош, Брайън 
Томпсън, Бен Крос, Алон Абут-
бул и др.

22:00 „Звездни рейнджъри: Маро-
дер” – екшън-фантастика с уч. 
на Каспър Ван Диен, Йолен 
Блалок, Степан Хоган и др.

00:00 „Убийство в базата” - трилър 
с уч. на Виктория Прат, Лесли 
Ийстърбрук, Мартин Къминс, 
Лу Даймънд Филипс, Джейсън 
Пристли и др.

02:00 Еротичен телепазар
НЕДЕля, 29 сЕПТЕМВри

06:30 „Щурите съседи”   сезон 4
08:45  „Снайперисти”   сезон 5, 2 

епизода
11:00 „Герой”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Операция Делта форс: Ясна 

мишена” – екшън с уч. Джим 
Фитцпатрик, Браян Дженъс, 
Грег Колинс, Джон Саймън 
Джоунс, Гавин Худ, Дейвид 
Дюкас и др.

15:30 „Орденът” – екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Чарлтън 
Хестън, София Милош, Брайън 
Томпсън, Бен Крос, Алон Абут-
бул и др. 

17:30 „Фенът” – екшън с уч. на Ро-
бърт Де Ниро, Уесли Снайпс, 
Елън Бъркин, Джон Легуиза-
мо, Бенисио Дел Торо, Пати 
Д’Арбанвил, Чарлс Халахан, 
Дан Бътлър и др.  

20:00 „На мушка” – криминален 
екшън с уч. Долф Лундгрен, 
Куба Гудинг Джуниър, Луис 
Мандилор, Клаудия Басолс, 
Андрю Бикнел, Лео Грегъри, 
Лиа Синчевици и др.

22:00 „Американска нинджа 3” – ек-
шън с уч. на Дейвид Брадли, 
Стив Джеймс, Майкъл Чан 

23:50 „Фрактура”
02:15 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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18 сЕПТЕМВри, сряДа
 06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето - филм
10:00 Пътеводител на здраво-

словната храна - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важни-

те въпроси от политиката 
с Клара Маринова /п./

19 сЕПТЕМВри, ЧЕТВърТък
 06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето - филм
10:00 Пътеводител на здраво-

словната храна - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите

 20 сЕПТЕМВри, ПЕТък
 06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето - филм
10:00 Пътеводител на здраво-

словната храна - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

21 сЕПТЕМВри, съБОТа
 06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История – пре-

даване с Росен Петров /п./
09:00 Зад стените на Бъкингам 
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Страната на изобретате-

лите - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване  
14:15 Boec.BG  
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Истината за информа-

ционното претоварване 
- филм

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20:30 Вътрешно разследване 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Хиляда пъти лека нощ 

– драма, Норвегия/Ир-
ландия/Швеция, 2013 г.; 

режисьор: Ерик Поуп; в 
ролите: Жулиет Бинош, 
Николай Костер-Валдау, 
Мария Дойл Кенеди, Клое 
Анет и др. 

00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция История -  пре-

даване с Росен Петров 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR 

22 сЕПТЕМВри, НЕДЕля
 06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева 

06:30 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

07:00 Опорни хора
08:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

09:00 Зад стените на Бъкингам – 
филм

10:00 Хроники на Незави-
симостта – авторски 
доументален филм на 
Миглена Георгиева

11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване  
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История – пре-
даване с Росен Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свободата 
с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG 
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Вътрешно разследване 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Госпожица Юлия – драма, 

романтичен, Норвегия/
Великобритания/Фран-
ция/Ирландия, 2014 г.; 
режисьор: Лив Улман; 
в ролите: Колин Фарел, 
Джесика Частейн, Саманта 
Мортън и др

00:40 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция История -  пре-

даване с Росен Петров 
23 сЕПТЕМВри, ПОНЕДЕлНик

 06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на 

видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо

 24 сЕПТЕМВри, ВТОрНик
 06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на 

видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 VIB 
15:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR  
05:30 Опорни хора

 25 сЕПТЕМВри, сряДа
 06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на 

видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Boec.BG  
06:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
26 сЕПТЕМВри, ЧЕТВърТък

 06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на 

видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

27 сЕПТЕМВри, ПЕТък
 06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на 

видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Полдарк 
23:15 Довереникът 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Boec.BG  
02:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:30 Денят ON AIR    
05:30 Новините ON AIR 

28 сЕПТЕМВри, съБОТа
 06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване  
14:15 Boec.BG  
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
16:30 Истината за мозъчните 

увреждания - филм
17:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20:30 Вътрешно разследване 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Изчезналата империя 

– драма, Русия, 2008 г; 
режисьор: Карен Шахна-

заров; в ролите: Армен 
Джигарханян, Александр 
Ляпин, Лидия Милюзина, 
Егор Барановский

00:10 Новините ON AIR 
00:30 Характери 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция История -  пре-

даване с Росен Петров 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR 

29 сЕПТЕМВри, НЕДЕля
 06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева 

06:30 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

07:00 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване  
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История – пре-
даване с Росен Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свободата 
с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG 
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Вътрешно разследване 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Изгубени – романтичен, 

драма, Франция, 2003 г; 
режисьор: Андре Тешине; 
в ролите:  Емануел Беар, 
Гаспар Улиел и др.

00:00 Новините ON AIR 
00:30 VIB 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция История

он еър

Фокс

сряДа, 18 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 АПБ
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Реванш
13:25 Орвил
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Лоши момичета
22:55 Орвил
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

ЧЕТВърТък, 19 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Лоши момичета
13:25 Орвил
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Ах, тази Мери
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Чикаго

03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

ПЕТък, 20 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Ах, тази Мери
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Скъпа, смалих децата
22:55 Орвил
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

съБОТа, 21 сЕПТЕМВри
06:00 Врагът сред нас
06:45 Макгайвър
07:35 АПБ
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 Врагът сред нас
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Реванш
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Възходът на планетата на 

маймуните
22:00 Пришълецът 3
00:20 Семейство Симпсън
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на све-

та
02:10 Последният мъж на све-

та
02:40 Под наблюдение

03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НЕДЕля, 22 сЕПТЕМВри
06:00 Врагът сред нас
06:45 АПБ
07:35 АПБ
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Макгайвър
13:00 Врагът сред нас
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Скъпа, смалих децата
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Ах, тази Мери
22:00 Лоши момичета
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на све-

та
02:15 Последният мъж на све-

та
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОНЕДЕлНик, 23 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Скъпа, смалих децата
13:25 Орвил
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Досиетата Х
23:20 Модерно семейство
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости

04:55 Последният човек на 
Земята

05:15 Пазители на времето

ВТОрНик, 24 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Досиетата Х
13:55 Модерно семейство
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Лепнат за теб
23:20 Модерно семейство
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

сряДа, 25 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Лепнат за теб
13:55 Модерно семейство
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Линкълн
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето

02:25 Убийството на Джани 
Версаче: Американска 
криминална история

03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

ЧЕТВърТък, 26 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Линкълн
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Обичам те, Бет Купър
22:50 Орвил
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

ПЕТък, 27 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Обичам те, Бет Купър
13:25 Орвил
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол

20:00 Хавай 5-0
21:00 Мисис Даутфайър
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

съБОТа, 28 сЕПТЕМВри
06:00 Врагът сред нас
06:45 АПБ
07:35 АПБ
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Врагът сред нас
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Лепнат за теб
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Досиетата Х
22:00 Пришълците срещу Хищ-

ника
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на све-

та
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НЕДЕля, 29 сЕПТЕМВри
06:00 Врагът сред нас
06:45 АПБ
07:35 АПБ
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Врагът сред нас
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Мисис Даутфайър
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Обичам те, Бет Купър
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Линкълн
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение

04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Мисис Даутфайър
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:30 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Кинг Конг
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:40 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният човек на 

Земята
05:15 Пазители на времето

ВТОрНик, 1 ОкТОМВри
06:00 Последният човек на 

Земята
06:20 Всичко е под контрол
07:05 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:35 Кинг Конг
15:20 АПБ
16:15 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Бягство към колежа
22:55 Магнум
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният човек на 

Земята
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Български 27Забавни минути

Ñòр. 31
Îòгоâори оò бр. 37

Ñòр. 27
ВОДОраВНО: „Хайде да убием Матилда”. Нор-

ка. Рак. Пот. Парк. Кокал. Мак. Метан. РАР. Поно-
ра. Атари. Олива. Сто. Геко. Атакама. Инкасатор. 
Тара. Ана. Укор. Ориноко. Единак. ЕВРАТОМ. Ро-
сини. Амиди. Алан. Пор. ИРА. ЕКО. Юнак. Етаж. 
Крем. Обор. Акис. Ане. Асана. Анит. Алт. Лято. 
АНТ. Еркери. Кораб. Рапорт. Гну. Оверат. Григ. Пе-
он. Ока. Анона. Екотип. Ратан. Рада. Анорак. Ба-
ба. Оми. „Или”. Атал. Нива. Идо. Инис. Ята. Екер. 
Кос. Каса. Ожив. Кама. Оса. Клек.

ОТВЕсНО: Паноптикум. Керосин. Ренато. Йо-
ко Оно. Ипотека. Трикотаж. Одран. Кредо. Амина. 
Агора. Еклога. Вираж. Салеп. Талев. Ода. Ресор. 
Тропик. Макара. Креп. НЕК. Тура. Отит. Вето. Би-
ра. Бака. Оно. Нрав. Лик. ТАРОМ. Миг. Абака. Мат. 
Нота. Император. Скука. Исо. Мотика. Анод. Вата. 
Арес. АРО. Мока. Номади. Авари. Тип. Ла. Ина. „Ал-
бена”. Иск. Лари. Анилин. Баня. Родинал. Здрави-
на. Арагонит. Анали. Акра. Акинак. Реторта. Исак.

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

СРИЧКОСЛОВИЦА ПЪЗЕЛ

СТЪЛБА ПЛЕТЕНИЦА

1. Първата буква от азбуката  ни.
2. Модел наши телефони апа-рати. 
3. Пътна полиция . 4. Тер-
   мин в джудото. 5. Стремително                                
           нападение. 6.Прозвище на                                   
        Футболната легенда Христо
                       Стоичков. 7. Пусти-
                           ня в Чили. 8. Два
                              върха в Стара 
                                планина . 
                         

На всяка 
следваща дума

от стълбата 
се добавя по
една буква , а
останалите се

1. Прочетете филм 
с Том Ханкс. 
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ПЛЕТЕНИЦА:
“Войната на

Чарли Уилсън”
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страницата подготви Цветан илиЕВ

Без промени на върха „Трикольорите“ 
се класираха за 

осминафиналите

„Смърфовете“ триумфираха 
срещу „царете“

Али Соу донесе трите 
точки за столичните 
армейци

Арда прегази 
Ботев Враца

Нулево 
равенство  

в Русе

Класическа 
победа на 
„сините“

Волейболистите от националния отбор на Бъл-
гария започнаха перфектно участието си на евро-
пейското първенство. Момчетата на селекционе-
ра Силвано Пранди разгромиха Гърция с 3:0 (25:22, 
25:16, 25:20) в първия си мач от Група А, игран  в за-
ла „Сюд дьо Франс Арена“ в Монпелие (Франция).

Записаха и втора категорична победа срещу Ру-
мъния с 3:0 (28:26, 25:20, 25:20).

В третата среща „трикольорите“ победиха изклю-
чително трудно с 3:1 (25:22, 28:30, 25:23, 25:22) съста-
ва на Португалия в двубой, продължил 129 минути. 

Успехът класира България за следващата фаза в 
турнира - 1/8-финалите.

Локомотив (Пловдив) се поздрави с ценен успех 
в гостуването си на Царско село. „Смърфовете“ три-
умфираха с 3:2, след като водеха с 3:0 до 53-ата ми-
нута. В заключителните минути „царете“ тръгнаха 

смело в атака в търсене на обрат и успяха да вър-
нат две попадения. 

Арда (Кърджали) на-
прави поредна крач-
ка към влизане в топ 3 
след успех с 2:1 над Бо-
тев (Враца). Кърджалии 
победиха врачани на 
стадион "Локомотив" в 
пловдивския парк "Ла-
ута". Радослав Василев 
(16) изведе домакини-
те напред. Валери До-
мовчийски (66) възста-
нови равенството, но 
Иван Коконов (71) от-
ново даде преднина на 
Арда.  Валери Божинов 
не попадна в титуляр-
ния състав на врачани, 
но влезе в игра в 75-ата 
минута.

Дунав и Славия за-
вършиха 0:0. Въпре-
ки нулевото равенство 
двата тима имаха дос-
татъчно на брой голови 
положения, но в крайна 
сметка те не бяха мате-
риализирани. 

В 90-ата минута гос-
тите от София можеха 
да отмъкнат трите точ-
ки след шут на Шокола-
ров, но той се отби в ля-
вата греда.

Домакините започна-
ха по-активно срещата и 
в първите минути на два 
пъти застрашиха врата-
та на софиянци.

В 19-ата минута Ду-
нав пропусна отлична 
възможност да поведе. 
Щерев разигра добре с 
Ахмедов и стреля от 17 
метра, но покрай лява-
та греда. В 33-ата мину-
та Стефан Христов от-
прави бомбен удар след 
центриране от фаул, а 
топката профуча над на-
пречната греда.

ЦСКА спечели с 1:0 
гостуването си на Бо-
тев (Пловдив). В герой 
за „червените“ се пре-
върна Али Соу, който 
реализира единствено-
то попадение в 75-ата 
минута, а и бе най-опас-
ният футболист на тере-

Шампионът на България Лу-
догорец победи Етър. "Орлите" 
надвиха "виолетовите" с 2:0 на 
"Лудогорец Арена". Головете бя-

ха дело на Клаудиу Кешерю (47) 
и Джоди Лукоки (86). Звездите 
на Станислав Генчев взеха трите 
точки напълно заслужено и ве-
че имат актив от 21 точки. Шес-
тият успех през този сезон и га-
рантираното първо място на то-
зи етап в шампионата ще дадат 
самочувствие и спокойствие на 

Лудогорец преди домакинството 
на ЦСКА (Москва) от Лига Евро-
па. Двубоят от групите на турни-
ра е на 19 септември в Разград.

Преди официалния дебют на 
Генчев пред собствена публи-
ка беше представено от Георги 
Караманджуков най-новото по-
пълнение на 8-кратните шампи-
они на България - Талеб Тауата 
(на снимката вляво). Израел-
ският национал ще играе с №6 
в България.

„Орлите“ надвиха 
„виолетовите“

Отборът на Левски 
победи Черно море с 
класическия  резул-
тат 3:0. Станислав Ива-
нов (21), Паулиньо (31) 
и Найджъл Робърта (35) 
бяха точни за домакини-
те. Попадения на Жор-
жиньо (10) и на Фахт Ак-
тау (34) бяха отменени 
поради фаул и засада. 
Гостите искаха дузпа за 
игра с ръка на Райнов 
в края на първата част.

Пълните дебютанти 
за "моряците" - врата-
рят Милодраг Миятович 
и Фахт Актау, подариха 
първото попадение, ка-
то не се представиха до-
бре и при трите гола на 
"сините".

20.9. 17:30
Черно море - Ботев Пловдив
20.9. 20:00
Цска - Царско село
21.9. 17:30
Ботев враца - дунав 
21.9. 20:00
славия - левски
22.09. 17:45
локомотив Пловдив - Берое
22.9. 20:15
лудогорец - арда
23.9. 17:30
етър - витоша

ПрОграМаТа За 10 кръг

на, тъй като, особено 
през втората част, на 
няколко пъти сам на-
дигра цялата отбрана 
на „канарчетата”. 

Сред титулярите на 
домакините за този 
двубой се завърна дос-
коро лекуващият кон-
тузия Тодор Неделев, 
но халфът не бе на оби-
чайното си добро ниво.

Българинът Даниел Асенов стартира с по-
беда в категория до 52 килограма на световно-
то първенство по бокс за мъже в Екатеринбург 
(Русия). Двукратният европейски шампион Асе-
нов надделя категорично във втория кръг при 
най-леките над индонезиеца Алдомс Сугуро с 5:0 
съдийски гласа.

Българският борец Айк Мнацаканян спечели 
бронзов медал в категория до 72 килограма кла-
сически стил на световното първенство в Нур-
султан (Казахстан). В решаващия мач за отли-
чието поставеният под номер 1 натурализиран 
арменец надделя по точки над германеца Миха-
ел Видмайер.

Българският национален отбор по олимпий-
ско таекуондо грабна приза балкански шампи-
он на завършилото 21-во първенство, което се 
проведе в Самоков. Общо 105 медала, от които 
42 златни, 18 сребърни и 45 бронзови, спечели-
ха родните представители във всички видове 
дисциплини. 

мъжкият отбор на Берое надделя над кипър-
ския Аполон със 70:57 в мач за третото място 
от приятелския турнир по баскетбол в Унгария.

националът на България Димитър Кузманов 
загуби от първата ракета на Южна Африка Лойд 
Харис с 3:6, 6:7 (3). Така домакините стигнаха до 
крайната победа с резултат 3:1 в мача от гру-
па II на зона Европа/Африка за купа „Дейвис“ в 
Кейптаун. Двойката Габриел Донев и Александър 
Донски отстъпи пред Раджив Рам и Руан Рулоф-
се с 3:6, 2:6 след близо час игра. Единствен Кузма-
нов спечели срещу Рулофсе със 7:5, 7:5, а Лазаров 
загуби от Харис 4:6, 7:6 (3) и 3:6.
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Въбелските музиканти

Празник на хлябаПредставителна 
група от само-
дейци към чита-

лище „Христо Ботев“ в 
Ценово участва в Праз-
ника на хляба. Фестива-
лът, който се провежда 
във великотърновско-
то село Ресен, тради-
ц и о н н о 
привли-
ча учас-
тници от 
в с и ч к и 
к р а и щ а 
на стра-
ната.  Та-
зи годи-
на праз-
н и ч н а -
та проя-
ва беше 
п о с в е -
тена на 
 145-годишнината от 
основаването на чи-
талището в населено-
то място. Независимо 
от голямата конкурен-
ция прецизното жури 
под председателство-
то на Дияна Джанзова 
присъди три сребърни 

медала на самодейците 
от Ценово.

„Наши представите-
ли участваха и в три-
те състезателни катего-
рии – автентичен фолк-

лор, традиционни  оби-
чаи и кулинария. Успях-
ме да спечелим не само 
публиката, но и журито 
с факта, че в нашата гру-
па се включиха предста-
вители от различни въз-
растови групи – от деца 
до пенсионери на пре-

клонна възраст“, раз-
казва председателката 
на пенсионерския клуб 
„Млади сърца“ Румяна 
Иванова. 

В категорията автен-

тичен фолклор детската 
група „Славейче“ с ръ-
ководител Полина Геор-
гиева завладя душите и 
сърцата на многоброй-
ната публика в салона 
на читалището. Повече-
то от децата се включи-
ха и в пресъздаването 

на обичая „Жътва“. Най-
сериозна обаче се ока-
за конкуренцията в ка-
тегорията кулинария. В 
специална зала експо-
натите на всяка от гру-

пите бяха под-
редени като на 
изложба. Май-
сторките на ку-
линарни вкусо-
тии от Ценово 
на първо мяс-
то представиха 
характерната 
за този край ба-
ница макарина, 
подготвена от 
Марийка Мла-
денова и Тодо-
ринка Кръсте-

ва. „Всички, които успя-
ха да я опитат, напра-
во си облизаха пръсти-
те. Участниците в жури-
то също останаха силно 
впечатлени“, продължа-
ва разказа си председа-
телката на „Млади сър-
ца“. Силно впечатление 

К о м п л е к с 
„ Щ ъ р к е л и -
те” в с. Екзарх 
Антимово  по-
срещна с „До-
бре дошли”  
скъпи гости.

К о м п л е -
ксът придо-
би голяма из-
вестност и 
п р е д и з в и к а 
любопитство-
то на хора-
та, макар че 
скоро отвори 
врати за посе-
тители. Затова 
и членовете 
на ПК „Надеж-
да” организи-
рат тук срещите с приятели.

Наистина, като влезеш  в дво-
ра, пред теб се открива уникал-
но красива гледка. Прекрасен 
детски кът, два големи басей-
на, пълни с чиста и прозрачна 
вода –  вълшебно място за игра, 
плуване и забавление в  горе-
щите дни. Две красиви шатри 
примамват желаещите да  на-
правят слънчеви бани и да по-
легнат на  шезлонгите.

Пенсионерски-
ят клуб „Надежда” 
съвместно с НЧ „Н. 
Й. Вапцаров-1925 г.” 
посрещна свои-
те гости от пенси-
онерските клубо-
ве на с. Черково и 
с. Аспарухово. Сре-
щата премина не-
принудено, спокой-
но и весело. 

Поопознахме се, 
поговорихме си и 
се наслаждавахме 
на красивата глед-
ка в комплекса. 

Опитахме и кух-
нята на заведение-
то. След приятния 
обяд жените от пен-

сионерския клуб на с. Аспару-
хово ни развеселиха с някол-
ко песни,  а после се изви го-
лямо хоро.

Останахме доволни и щаст-
ливи от приятелската сре-
ща с хората от с. Черково и 
с. Аспарухово. Всеки си по-
жела отново да посети ком-
плекса и по друг повод.

Денка МиТЕВа

ляТнА СРЕщА
Попитайте някой музикант от който и да е 

край на България  с какво е известно село Въ-
бел, веднага ще отговори  - въбелските музикан-

ти. Имало е по три 
поколения музикан-
ти от една фамилия. 
Всички знаят кои са  
Недкови, Шопови, 
Драмбозови, Чо-
чеви, Бутинкови, 
Филипови и реди-
ца други. Няма друго 
село в община Нико-
пол с толкова музи-
канти  с академично 
образование. Въбелските музиканти са нався-
къде -  учители в музикални училища и школи 
в Никопол, Котел, Плевен и др., оркестранти в 

Всички клубове 
в Нова Загора вече 
са обновени, отчете 

кметът Николай Гро-
зев пред пенсионери-
те от жк „Загоре”. Той 

Обновени са клубовете в Нова Загора
откри ремон-
тирания квар-
тален клуб, 
в който ве-
че има нови 
врати, лампи 
и обзавежда-
не, модерен 
окачен таван, 
картини.

„Този ре-
монт е най-
малкото, кое-
то заслужава-
те да напра-
ви за вас об-

щинското ръководство. 
Надявам се, че ще има-
ме още много поводи да 

сме заедно и да успеем с 
още много задачи, които 
сме си поставили. Пред-
стои още по-голямо благо-
устрояване на целия жили-
щен комплекс”, обеща кме-
тът и почерпи с шампан-
ско.

От името на пенсионе-
рите благодари председа-
телят на клуба Христо Ди-
митров.

Тържеството продъл-
жи със специален поз-
драв от талантливата мла-
да певица Яница Коларо-
ва и от певческата група 
към пенсионерския клуб  
„Загоре”.

направи двуетажната 
пита, замесена от Кун-
ка Тончева. По време 
на дегустацията и от 
нея не остана и троха. 
Майсторките кулинар-
ки от Ценово привля-
коха публиката с дреб-
ни сладки, еклери, об-
реден хляб и кекс. 

През почивните дни 
и мъжката певческа 
група „Мераклии“ от 
Ценово пожъна голям 
успех. 

Певците взеха учас-
тие във фестивала „Път, 
вдъхновение, вяра“ в 
Белене. „Според изис-
кванията на регламента  

изпълнихме две песни. 
При изпълнението 

на „Българи“ публиката 
постоянно ни аплоди-
ра, а по време на „Бъл-
гарийо, ти, майко свята“ 
цялата зала се изправи 
на крака“, разказва ръ-
ководителят на състава 
Цветан Георгиев. „Ме-
раклии“ беше удосто-
ена с почетна грамота 
и медал за участие. Ки-
рил Първанов спечели 
много аплодисменти 
след изпълненията на 
популярни фолклорни 
мотиви на различни на-
родни инструменти.

Марий ПЕЙЧЕВ

симфонични и оперни оркестри в Шумен, Ва-
рна, Плевен, София, Италия,  Германия…

Празникът на Въбел е на 2 август – Илин-
ден. Години наред Николай Чочев съ-
бира въбелските музиканти, пръснати 
в страната, репетират и на празника из-
насят голям концерт. Тази година бе-
ше на 3 август. Младо и старо се хвана 
на хорото, като засвири сборният ду-
хов оркестър. До  среднощ на площа-
да се извиваха кръшни хора и танци. 
Кметството и читалището заедно с г-н 
Чочев са организаторите на празника. 
„Това е в интерес на родното ми село 
и продължение на една традиция, да-
тираща още преди Втората световна 
война. Произхождам от семейството 

на основатели на тази традиция и е мой 
дълг да я продължавам. Сега вече разпо-
лагам и с повече време да я подкрепям - 
сподели преди  години той, и продължава: 
- Дай Боже на всяко селище такъв родолю-
бец като Николай Чочев. Той е виртуозен 
тромпетист, забележителен музикант  и го-
лям родолюбец.”

Въбелският музикален празник беше пос-
ветен на юбилярите Веселин Лопатарев и 
Георги Желязков и на незабравимия Ангел 
Шопов. В концерта взеха участие Македон-
ският хор, основан от А. Шопов, сега към НЧ 
„Парашкев Цветков”, Плевен; групата за об-
работен фолклор към НЧ „Напредък 1871”, 
Никопол, с ръководител народната певица 
Атанаска Димитрова и в съпровод на акор-
деон маестро Йордан Димитров;  Първи уче-
нически гвардейски оркестър към СУ ”Иван 
Вазов”, Плевен, с диригент Красимир Янку-
лов; Сборен духов оркестър на село Въбел 
и оркестър „Плам”, Русе.

Николинка ХрисТОВа
снимки Боряна ХалОВа
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10 години без именития актьор Петър Василев
Петър Василев за-

почва своята кари-
ера в началото на 
30-те години на ми-
налия век при не-
надминатите до ден 
днешен колоси като 
Роза Попова, Адри-
ана Будевска, Стоян 
Бъчваров, Кръстьо 
Сарафов. Роден на 
9 октомври 1911 г. 
в с. Сладък кладе-
нец, Старозагор-
ско, Петър Василев 
завършва гимна-
зия в Казанлък, къ-
дето разпалено де-
кламира стихове по 
ученически утра и 
вечеринки. 

Съвсем млад Пе-
тър Василев попада 
в театралния кръ-
жок на именитата 
актриса и режисьор-
ка Роза Попова, на коя-
то той има и изключи-
телния шанс да партни-
ра на сцената. Забеляза-
ла артистичната му дар-
ба, тя веднага му възлага 
отговорни роли - Макс 
в „Родина“ на Зудерман 
и Освалд в „Призраци“ 
на Ибсен. Впечатлена от 
вглъбеното му отноше-
ние към работата и от 
неистовото желание да 
стане артист, Роза Попо-
ва го праща при актьора 
Стефан Киров - предсе-
дател на Съюза на арти-
стите. 

Колко силно е било 
желанието на Петър Ва-
силев да постъпи в теа-
търа, говори фактът, че 
поради липса на сред-

ства той извървява над 
300 км пеш (безпреце-
дентен случай в наша-
та театрална история!), 
за да се добере до гас-
тролиращия в Лъдже-
не (днешен Велинград) 
Пловдивски общински 
театър с единственото 
желание да бъде приет 
в неговия състав. 

Но, уви, местата в тру-
пата вече са попълнени 
и добросърдечният Сте-
фан Киров го подпомага 
парично, за да се върне 
до София и да потърси 
място в някой друг теа-
тър. Но и тези трупи ве-
че са попълнени в на-
чалото на сезона... И та-
ка  загубилият всякаква 
надежда да започне в 
професионален театър 

Петър Василев споделя 
със своя верен приятел 
писателя Вичо Иванов 
своята тъжна одисея...
Именно с неговата съд-
бовна намеса Петър Ва-
силев най-после постъп-
ва в състава на Варнен-
ския общински театър. А 
именитият актьор Стоян 
Бъчваров става първият 
директор и художествен 
ръководител на постиг-
налия най-после своя-
та мечта младеж. Точно 
Бъчваров е и най-голе-
мият учител по актьор-
ско майсторство на Пе-
тър Василев. Неговите 
завети Василев ще спаз-
ва до края на живота си 
и ще остане завинаги ве-
рен на напътствията му: 
„Никога да не се отказ-
ваш от роля, мойто мом-
че! Аз съм играл всякак-
ви – и селяни, и слуги, 
и занаятчии, и глупци... 
Роли каквито харесвам 
и каквито не харесвам. 
Сърцето не ми позво-
ли да ги откажа. И съм 
си мислел, че ако отка-
жа да ги играя, ще оби-
дя тази категория хора 
в живота!”

Много години по-къс-
но, в края на своя живот, 
Петър Василев ще каже 
в едно интервю: „Толко-
ва години бях на сцена-
та, но по-добър, по-ети-
чен, по-скромен и по-
чист човек от Бъчваров 
не срещнах! Като мисля 
за него, сещам се за ду-
мите на Лудвиг ван Бе-
тховен: „Не признавам 
друго превъзходство 

освен добротата!”   
Петте сезона във Вар-

ненския театър са теа-
тралната академия за 
Петър Василев. На сце-
ната на този театър той 
бързо се утвърждава ка-
то перспективен талант-
лив артист, на когото се 
възлагат големи надеж-
ди. Веднага става люби-
мец на малки и големи. 
Един от най-ангажира-
ните е в представлени-
ята на Детския театър. 
Работата му тук с голе-
мите майстори на сце-
ничното изкуство ка-
то Бъчваров, Сарафов, 
Георги Стаматов, Цено 
Кандов, Юрий Яковлев 
са неповторима шко-
ла за него. Силно впе-
чатлен от талантливата 
игра на Петър Василев, 
лично Кръстьо Сарафов 
предлага  този млад не-
гов колега по изключе-
ние да бъде приет на-
право за редовен член 
на Съюза на артистите. 
А това вече широко от-
варя вратите пред все-
ки млад човек.

Т в о р ч е с к и -
ят път на Петър 
Василев мина-
ва през сцени-
те на Пловдив-
ския и Русен-
ския театър, до-
като през 1944 
г., съвсем за-
служено, вели-
кият Стоян Бъч-
варов го препо-
ръчва за актьор 
на директора на 
Народния теа-
тър поета Три-
фон Кунев и на 
драматурга Ни-
колай Лилиев 
като свой млад 
заместник и бъ-
дещ изпълни-
тел на неговия 
репертоар: „Аз 
съм вече стар, 
скоро ще си оти-
да, посочвам чо-
века на моите 
роли.” 

Дебютът на Петър Ва-
силев е в ролята на Не-
меца в „Часовникар и 
кокошка“ на Иван Ко-
черга, постановка на 
Стефан Сърчаджиев. На 
първата сцена на Бълга-
рия Петър Василев иг-
рае точно шест десе-
тилетия. За последен 
път публиката го гле-
да в грандиозния га-
ласпектакъл „ И театъ-
рът пътува“, посветен 
на 100-годишнината на 
Народния театър „Иван 
Вазов” (2004 г.).

През своя дълъг 
творчески път Петър 
Василев работи с някол-
ко поколения актьори, 
режисьори, драматур-
зи, сценографи. Сред 
тях блестят имената на 
Роза Попова, Сарафов, 
Бъчваров, Георги Ста-
матов, Юрий Яковлев, 
Петя Герганова, Зорка 

Йорданова, Владимир 
Трандафилов, Иван Ди-
мов, Николай Лилиев, 
Масалитинов, Николай 
Фол, Никола Иконо-
мов, Магда Колчакова, 
Петко Атанасов, Нико-
ла Попов, Никола Бала-
банов. Десетилетия Пе-
тър Василев бе живата 
връзка с онова знаме-
нито актьорско поколе-
ние, което идва още от-
преди Втората светов-
на война и предава на 
следващото правилата 
на изключителното ак-
тьорско присъствие на 
сцената и в живота.

Стотици са майстор-
ски изваяните от Петър 
Василев неподражаеми 
роли в театъра, киното, 
телевизията, радиото - 
Исак от „Иванко“ на Ва-
сил Друмев,  Златил и 
Васил Ваклин в „Боря-
на” и Кокичков в „Мили-
онерът” на Йордан Йов-
ков, Мравката и Мавро-
ди в „Хъшове”, Чорба-
джи Мичо и Генко Гин-
кин в „Под игото” на 

Иван Вазов,  Гаврило 
Тръбача в „Егор Були-
чов” от Максим Горки 
(в ненадминат дует с 
Кръстьо Сарафов),  На-
роков в „Таланти и пок-
лоници”  от Ал. Остров-
ски, Ален в „В училище 
за жени” от Молиер, 
Свистиков в „Сенки” на 
Салтиков-Шчедрин, Ги-
ца Пристанда в „Изгу-
беното писмо” от Лука 
Йон Караджале, Църве-
нака в „Снаха” на Георги 
Караславов, Бридуазон 
в „Сватбата на Фигаро” 
от Бомарше и още мно-
го, много други. Силно 
впечатляващи публика-
та характери, изграде-
ни с невероятна твор-
ческа дисциплина – от 
първия прочит на пи-
есата на маса, през ре-
петициите до преми-
ерата.  Петър Василев 

владееше до съвър-
шенство изкуството на 
пълното превъплъще-
ние. Играта му бе ярка, 
характерна, запомняща 
се задълго, независимо 
дали ролята е малка или 
голяма.

Непрекъснатото му 
общуване до послед-
ния ден от неговия 
98-годишен живот с ве-
лики автори от българ-
ската, руската класиче-
ска и европейска лите-
ратура допринася из-
ключително за изграж-
дането на една голяма 
духовна култура, въз ос-
нова на която се офор-
мят безкомпромисни-
те му критерии за голя-
мо театрално изкуство. 
Принципи, на които той 
остава верен до края на 
своя живот.

По спомените на не-
говите колеги и парт-
ньори от Народния те-
атър „Иван Вазов” Пе-
тър Василев е харак-
терен артист, с вроде-
но невероятно чувство 

за мярка. Ак-
тьор с огромна 
енергия на сце-
ната, ненадми-
нат майстор на 
ярки сценични 
образи. Досто-
лепен носител 
на особения 
морал и етика 
от предишни 
поколения тво-
рци, положили 
непоклатимите 
основи на на-
ционалния ни 
театър. 

Петър Васи-
лев е един от 
любимите и не-
забравими ав-
тори на в. „Пен-
сионери”. Него-
вите спомени за 
големите бъл-
гарски актьо-
ри разкриваха 
пред читатели-
те не само тех-
ния невероятен 

талант, но и безпредел-
ната им отдаденост на 
театъра и на публиката.

Две години след 
смъртта му на 6 ав-
густ 2009 г. издател-
ство „Сиела” пуска от 
печат луксозната кни-
га-албум „Със сърце и 
душа”, придружена от 
DVD диск. Книга, чие-
то ядро са спомените 
на Петър Василев за 
близки негови прия-
тели – Симеон Радев, 
Михаил Арнаудов, Ни-
колай Лилиев, както и 
за знаменити артисти 
на Народния театър. 
Книга, достоен завър-
шек на един достойно 
изминат творчески път 
и на един достойно из-
живян живот!

румяна ВасилЕВа, 
дъщеря на актьора

На 12 септември, дни преди праз-
ника на столицата, в Софийската 
градска художествена галерия бе от-
крита изложба под наслов „Думи, об-
рази, места”.    

   Сердика,  Средец, София… За вре-
мето на своето съществуване градът 
има различни имена и минава през 
различни периоди в развитието си. 
За 140 години - откакто София е обя-
вена за столица - градът се превръ-
ща от малко населено място с улици 
„до колене в кал“ в значим и динами-
чен град със свое лице, дух и култура.  

 Изложбата проследява живота 
и развитието на столицата, отразе-
ни в творбите на поколения българ-
ски художници. Своеобразната раз-
ходка из знакови места и събития в 
София минава през платната на Ан-
тон Митов, Никола Петров, Иван Ге-
цов, Цанко Лавренов, Никола Танев, 
Златю Бояджиев, Дечко Узунов, Те-
кла Алексиева, Иван Кирков, Лъчезар 
Бояджиев, Надежда Олег Ляхова, Ки-
рил Прашков, Самуил Стоянов и др.                                                                                           
Чрез образите на емблематични сгра-
ди и места върху картини и картички, 
чрез описания, оценки и размишле-
ния на пътешественици и интелекту-
алци тя разказва истории. 

Отминалото вълнуващо време 
след Освобождението, културни-
ят разцвет между двете световни 
войни, историческите събития око-

ло 1944 г., противоречивото соци-
алистическо минало и вълнения-
та на съвременните  автори са са-
мо част от темите в изложбата.                                                                  
В експозицията участват произведе-
ния от РИМ - София, Националната га-
лерия, галериите в Казанлък, Пазар-
джик, Плевен, Шумен и Сливен. Спе-
циално са подготвени и десет тактил-
ни 3D картини за хората  с увредено 
зрение в партньорство с Института по 
информационни и комуникационни 
технологии към Българската акаде-
мия на науките и Столичната община.                                                                               
Артистичната визия на залите е под-
крепена с фотографии и стари картич-
ки от колекцията на Христо Алексиев, 
„Изгубената България“ и „Булфото“.                                                                                        
Изложбата е съпътствана от албум, 
посветен на столицата, ще бъдат про-
жектирани документални филми за 
София; ще се организират предста-
вяния на книги, лекции и дискусии за 
историята и развитието на града през 
годините; предвидени са и още много 
други музикални и културни събития.

Проектът е реализиран от еки-
па на СГХГ, графичен и простран-
ствен дизайн Венелин Шурелов. Той 
се осъществява с партньорството на 
Министерството на културата, Сто-
личната община, „Аурубис“, Уника, 
БТА, БНТ, БНР.                                                                                          

Изложбата ще остане до 16 януа-
ри 2020 г.

думи, образи, места

с кръстьо сарафов

140 години от обявяването на софия за столица
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Щepкaта нa Дoни тeжи пoвeчe oт нeгo

Лyнa с млaдо гадже

Лили Ивaнoвa и вдoвицaтa нa Гapгoв cи простиха

Maйкaтa нa Лyизa Гpигopoвa  лyдo влюбeнa

Aлeĸc Paeвa 
c бeбe ин витpo 

Aндpea зaяви, чe връзката с Кубрат е минало

Лили Ивaнoвa и вдoвицaтa нa 
лeгeндapния ĸoмпoзитop Aceн 
Гapгoв, ĸoйтo ce cпoминa cлeд 
нepaвнa битĸa c paĸa пpeди двe 
гoдини, ca зapoвили тoмaxaвĸитe.

Знaĸ, чe пpимaтa и Дaниeлa 
Гapгoвa ca cи пpocтили тeжĸитe 
oбиди, с ĸoитo ce cтpeляxa пoвeчe 
oт двe дeceтилeтия. Факт е и 
paзpeшeниeтo, ĸoeтo Лили пoлy-
чилa oт cъпpyгaтa нa ĸoмпoзитopa 
oтнoвo дa изпълнявa пecнитe мy.

Toчнo дeceт гoдини cлeд 
зaбpaнaтa oт cтpaнa нa Aceн Гapгoв 
ĸъм пeвицaтa дa пpитeжaвa злaт-
ния xит „Дeтeлини“ в peпepтoapa 
cи Лили зa пpъв път я изпълни 
пpeд пyблиĸa нa  ĸoнцepта си нa 
eзepoтo в Πaнчapeвo.

Близĸи дo ecтpaднaтa звeздa 
paзĸpивaт, чe зa миpa мeждy нeя 
и Дaниeлa Гapгoвa cъдeйcтвaл cи-
нът нa ĸoмпoзитopa бoĸcьopът 
Димитъp Гapгoв.

Примата щялa дa мoжe cвoбoд-
нo дa пee и дpyгитe шлaгepи, 
кoитo Гapгoв пpиживe нaпиca 
cпeциaлнo зa нeя, cpeд ĸoитo 
„Caмoтa“, „Heoбяcнимo e“ и pe-
дицa дpyги.

Гpaндиoзният cĸaндaл мeждy 
Лили и Aceн ce зaфopми cлeд из-
лизaнeтo oт пeчaт нa aвтoбиoгpa-
фичнaтa ĸнигa нa певицата – 
„Иcтинaтa“.

Toгaвa ĸoмпoзитopът пyблич-
нo ce възмyти, чe вътpe би-
лa oтpaзeнa caмo нeйнaтa глeд-

нa тoчĸa. И били пpeнeбpeгнaти 
oнeзи 15 гoдини oт твopчecĸaтa 
мy ĸapиepa и живoт, ĸoитo тoй й 
пocвeтил.

26-гoдишeн мycĸyлecт млaдeж e нoвoтo и 
дocтa млaдo гaджe нa пeвицaтa Лyнa. Oт няĸoлĸo 
мeceцa тoй ce вoди нeин бoдигapд, нo вcъщнocт 
двaмaтa ca пoвeчe oт пpиятeли.

Cимпaтягaтa e зaвъpшил нacĸopo Haциoнaл-
нaтa cпopтнa aĸaдeмия c пpoфил гpeбaнe. 
Близĸи дo Лyнa твъpдят, чe зaплaтaтa нa мoм-
чeтo e oгpoмнa. Лeвeнтът cъпpoвoждa звeздaтa 
нe caмo нa нeйни yчacтия, a пpи пaзapyвaнe в 
xипepмapĸeтa, нocи тopбитe й cлeд шoпинг в 

мoлa. Πoĸaзвa й yпpaжнeния, a блoндинĸaтa гo 
yчи нa eздa.

„Любoвтa нe ce измepвa в ĸилoмeтpи, a в 
иcтинcĸи мoмeнти! Ceгa aз изживявaм тoвa, 
ĸoeтo cъм иcĸaлa нaй-мнoгo“, пoxвaли ce пe-
вицaтa.

Maлĸo пpeди тoвa тя пycнa пocт в пpeгpъдĸитe 
нa млaдeжa c дyмитe: „Дoбpo yтpo oт нac! Oбичaй-
тe ce.“ Bcичĸи oбaчe ce чyдят ĸaĸвo cтaвa c бoгa-
тия и дocтa пo-възpacтeн мъж, c ĸoгoтo пeви-
цaтa бeшe в интимнa вpъзĸa oт гoдини. Зa нeгo 
ce гoвopeшe, чe живee зaд гpaницa, ĸoeтo бe 
пoтвъpдeнo и oт caмaтa Лyнa.

Heщoтo, ĸoeтo пpeди вpeмe oзaдaчи вcичĸи, 
бe твъpдeниeтo нa изпълнитeлĸaтa, чe aĸo нe 
xapecвa нeщo y любимия cи, тo тoвa били пapи-
тe мy. Paзпoлaгaл c пoвeчe oт нeoбxoдимoтo.

Πpeди пoвeчe oт гo-
динa мoднaтa шeфĸa 
Ивeт Гpигopoвa ce paз-
дeли c втopия cи cъпpyг 
– интepиopния дизaй-
нep Eвгeни. Maйĸaтa 
нa aĸтpиcaтa Лyизa 
Гpигopoвa нe cи гy-
би вpeмeтo и вeднaгa 
cлeд paзвoдa ce пoĸaзa 
c нoв мъж – бизнecмeнa 
Aтaнac Mинeв. Bpъзĸaтa 
им зaпoчнaлa oщe пo 
вpeмe нa бpaĸa й и пpe-
минaлa пpeз мнoгo тpyд-
нocти, нo дългoĸpaĸaтa 
блoндинĸa нe cъжaлявa 
зa избopa cи.

Hacĸopo Ивeт пpиз-
нaлa пpeд cвoи близĸи, 

Aндpea нaй-ceтнe пpиз-
нa, чe вpъзĸaтa й c Kyбpaт 
Πyлeв e в минaлoтo. Двaмaтa 
нe гoвopят oт мeceци зa лю-
бoвтa cи въпpeĸи лaвинaтa 
oт пyблиĸaции, чe ca ce paз-
дeлили.

Πeвицaтa внece яcнoтa 
пo въпpoca c мoдepния 
в пocлeднитe мeceци нa-
чин – в чaт c пoчитaтeли. 
Πpecлaвa пъpвa гo изпoлз-
вa cлeд бypятa, ĸoятo ce 
вдигнa oĸoлo oпepaциятa 
нa нoca й, a ceгa и Aндpea 
ce възпoлзвa oт възмoж-
нocттa.

Ha въпpoc дaли e гoтoвa зa 
нoвa вpъзĸa, тя ĸaтeгopичнo 
oтcичa: „He“. Πo тoзи нaчин нe 

ocтaвя и ĸaпĸa cъмнeниe, чe 
любoвтa й c Koбpaтa e cвъp-
шилa. Aндpea oчeвиднo e 
peшилa дa ce cъcpeдoтoчи 
въpxy ĸapиepaтa cи, зaщoтo 
oбeщaвa cĸopo дa пee в Py-
мъния, ĸaĸтo и нoви дyeти. 
Tя oбaчe нямa любимa пeceн 
нa cвoя бългapcĸa ĸoлeжĸa. 
Πeвицaтa oтгoвapя нa oщe 
тpaдициoнни въпpocи 
ĸaтo за любимия cи филм – 
„Kpъcтниĸът“, и пpeдпoчи-
тaнoтo мяcтo в CAЩ – Xoливyд, 
нo дpyги лични oтĸрoвeния 
липcвaт. Явнo нeщaтa мeж-

дy пeвицaтa и бoĸcьopa ca 
пpиĸлючили ĸaтeгopичнo. 

Aлeĸc Paeвa дългo вpeмe oпитвaшe дa имa дeтe, 
нo бeз peзyлтaт. Hacĸopo щacтиeтo нaй-пocлe й ce 
ycмиxнa, мaĸap и нa дocтa cĸъпa цeнa. 

Сyeвepиe тpece млaдaтa мaйĸa, ĸoятo нa 2 aвгycт 
poди пъpвoтo cи дeтe. Πeвицaтa ce плaши oт зли 
oчи и нe cмee дa пoĸaжe бeбeтo нa ниĸoгo ocвeн 
нa ceмeйcтвoтo cи. Гoвopи ce, чe дoĸaтo гo poди, 
e пpъcнaлa нaд 30 xиляди лeвa. Бившaтa пeви-
цa нa Cлaви Tpифoнoв cпoдeлилa c близĸитe cи, 
чe мигът, в ĸoйтo видялa зa пъpви път дeтeтo cи, 
бил нaй-щacтливият в живoтa й. Ho Aлeĸc cтaнaлa 
мнoгo чyвcтвитeлнa ĸъм тeмaтa c лoшитe oчи и 
ypoчacвaнeтo. Cлeд тoлĸoвa гoдини бopбa зa бeбe 
ceгa тя ce пpитecнявaлa, чe няĸoй мoжe дa гo paз-
бoлee caмo c пoглeд или дa нaвpeди нa caмaтa 
нeя oт зaвиcт, зapaди ĸoeтo дa нe мoжe дa oт-
глeдa дeтeтo cи. C цeл дa cĸpиe дeтeтo и ceбe cи 
тя oтĸaзвa дopи дa oбяви в ĸoя бoлницa e poдилa.

Oбиĸнoвeнo звeздитe, ĸoитo cтaвaт мaйĸи, 
блaгoдapят пyбличнo нa cвoитe лeĸapи. Aлeĸc 
oбaчe нe гo нaпpaви вeднaгa cлeд paждaнeтo, 
зa дa зaпaзи в тaйнa мecтoнaxoждeниeтo cи и зa 
дa нe пpeдизвиĸвa любoпитcтвoтo нa нeпoзнaти 
xopa. Tя cмятaлa, чe пapитe, ĸoитo e изcипaлa във 
въпpocнaтa бoлницa, ca дocтaтъчнa блaгoдapнocт.

Дoни e cлaб ĸaтo вeйĸa, нo cъ-
щoтo нe мoжe дa ce ĸaжe зa дъ-
щepя мy. 8-гoдишнaтa дeвoйĸa 
e дocтa пълнa зa възpacттa cи 
и дopи гoни нa ĸилoгpaми лyд-
нaлия пo изтoчнитe филocoфии 
и peлигии cвoй тaтĸo. A мoжe и 
вeчe дa тeжи пoвeчe oт нeгo.

Teндeнция в ceмeйcтвoтo им 
e ĸoлĸoтo пoвeчe линee бaщaтa, 
тoлĸoвa пoвeчe дa шишĸaвee 
щepĸaтa. Лилия имa зaвидeн 
aпeтит и зa paзлиĸa oт poди-
тeля cи нe пoxaпвa пo тибeтcĸи 
– caмo тpeвичĸи, плoдoвe и 
ядĸи, a нaбивa здpaвo cвинcĸи 
мpъвĸи, бaничĸи, ĸpoacaни, 
xляб и вcяĸaĸви дpyги 
виcoĸoĸaлopични xpaни.

Πpeди време джипът нa звeзд-
нoтo ceмeйcтвo cпpя в цeн-
тъpa нa Axтoпoл. Лявaтa зaднa 

вpaтa ce oтвopи и oт-
тaм ce пoдaдe  Heти 
– cъпpyгaтa нa Дo-
ни. Mиг пo-ĸъcнo 
пeeщaтa aĸтpиca из-
лeзe oт ĸoлaтa в цeлия 
cи бляcъĸ, пpeмeнeнa 
в ĸъcи шapeни шopти 
и изpязaн пoтниĸ. 
Meждyвpeмeннo oт 
дяcнaтa вpaтa нa 
виcoĸoпpoxoдимия 
aвтoмoбил ce изcyли 
дъщepичĸaтa й. 
Maлĸaтa дeбeлaнĸa 
бeшe oблeчeнa във 
възĸъca пoличĸa.

Maйĸa и дъщepя 
ce oтпpaвиxa пeш ĸъм eднa oт 
axтoпoлcĸитe бaĸaлии, a глaвaтa 
нa ceмeйcтвoтo ocтaнa дa ги 
чaĸa в джипa. Дoни нe cи пoĸaзa 

чe e мнoгo xлътнaлa пo 
aĸтyaлния cи пpиятeл и 
дaжe ce зaмиcлялa дa 
poди oт нeгo, мaĸap чe 

в e ч e 
г o н и 
50-тe. 
С ъ -
в р е -
м е н -
н а -
та ре-
п р о -
д у к -
тивна 
мeди-
ц и н a 
e дос-
та на-
пред-

нала и забременяването 
в тaĸaвa ĸъcнa възpacт 
нe e нeвъзмoжнo. 

Зaпoзнaти издaвaт, 

чe Aтaнac e c няĸoлĸo 
гoдини пo-млaд oт лю-
бимaтa cи, нo ниĸoгa нe 
e бил жeнeн, нитo имa 
дeцa. 

Toвa зacилилo жeлa-
ниeтo нa Гpигopoвa дa 
гo дapи c нacлeдниĸ, 
ĸoйтo дa cĸpeпи oт-
нoшeниятa им. „Aĸo ce 
cлyчи, щe cъм мнoгo 
щacтливa”, paзпpaвя-
лa мoднaтa шeфĸa. Oт 
няĸoлĸo мeceцa тя жи-
вe e c нoвoтo cи гaджe 
пoд eдин пoĸpив, нo 
ceгa oтpичa бpaĸa и 
нe възнaмepявa дa 
минaвa пoд вeнчилo 
зa тpeти път.

нoca извън ĸoлaтa и тaĸa cпecти 
cтpeca нa oнeзи, ĸoитo вce oщe 
нe ca нaяcнo, чe e cтaнaл ĸoжa 
и ĸocти.
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Факт? Не е вярно! Китайче откри 
динозавърски яйца

Знаете ли,
че...

 русия е по-го-
ляма от Плутон

Русия заема ог-
ромната площ от 
17 100 000 квадратни 
километра. Плутон, 
от друга страна, има 
площ16 647 940 ква-
дратни километра.
  Огненото тор-

надо е реално яв-
ление

Огненото торнадо 
е достатъчно ужа-
сяващо само по се-
бе си, но с яростни 
огнени пламъци. Те 
възникват по време 
на горски пожари, 
заради издигащия се 
горещ въздух, съз-
дават свои собстве-
ни масивни ветрове, 
които привличат още 
кислород към огъня 
и растат с издигане-
то на пламъците ви-
соко в небето.
  Н а й - в и с о к а -

та известна скала в 
слънчевата систе-
ма е на малката лу-
на на Уран Миранда

Малката луна на 
Уран Миранда има 
скала, наречена Ве-
рона Рупес, която е 
около 10 пъти кол-
кото дълбочината на 
Големия каньон в Ко-
лорадо, САЩ. Пора-
ди ниската гравита-
ция на Миранда и ви-
сочината на скалата 
скокът от нея би от-
нел цели 12 минути. 
Остава неясно защо 
толкова малък обект 
има такава неравна 
повърхност.
  Водни конче-

та с размерите на 
чайки тероризира-
ли някога Земята

Тези „лоши момче-
та” на име Meganeura 
са тясно свързани с 
днешните водни кон-
чета. Те живели пре-
ди около 300 мили-
она години и се хра-
нели с по-малки на-
секоми. Как и защо 
такива големи насе-
коми биха могли да 
се развият през този 
период все още е от-
крит въпрос.
 Всички плане-

ти от слънчевата 
система могат тео-
ретично да се побе-
рат в пространство-
то между Земята и 
луната

Средното разсто-
яние между Земята 
и Луната е 384 400 
километра. Общото 
разстояние, покри-
то от диаметъра на 
всички планети от 
Слънчевата система, 
разположени една до 
друга, е 380 008 кило-
метра.

Романтика в скалите

Монако - яхти, 
Формула 1 и казина

 клеопатра 
не е била 

египтянка, а 
гъркиня

Клеопатра принад-
лежала на династия-
та на Птолемеите, фа-
милия от гръцки про-
изход, която упра-
влявала Египет след 
Александър Македон-
ски. Семейството й в 
действителност отказ-
вало да говори езика 
на местните –  тя би-
ла първата, която го 
научила. Погрешната 
представа за нейния 
произход вероятно е 
дошла от начина, по 
който тя се предста-
вяла пред население-
то – като въплъщение 
на египетската богиня 
Изида.
 По време на 

египетския 
плен евреите 
не са строили 
пирамидите
Според израелския 

историк проф. Амихай 
Мазар този мит е ста-
нал популярен вслед-
ствие на коментари, 
направени от бившия 
министър-председа-
тел на Израел по вре-
ме на посещението му 
в Египет през 1977 г.  
„Евреите не са строи-
ли пирамидите, защо-
то в периода, в който 
са строени пирамиди-
те, още не е имало ев-
рейски народ”, уточ-
нява ученият. Египтя-
ните сами са си ги 
построили. „Митът за 
робите, които строят 
пирамидите, е нещо 
подходящо за Холивуд 
и таблоидите. Светът 
просто не може да по-
вярва, че пирамидите 
са строени без натиск 
и принудителен труд, 
само от лоялност към 
фараоните”, на свой 
ред обяснява дирек-
торът на Египетския 

музей в Берлин.
 Викингите 
не са носили 

шлемове с рога
Археологическите 

свидетелства не дават 
никакви данни за ро-
гати шлемове. Запазе-
ните останки от древ-
ните воини по-скоро 
сочат, че повечето от 
тях са влизали в бит-
ка гологлави или със 
съвсем леки шлемове.

Заблудата датира от 
19 век, когато швед-
ският художник Гус-
тав Малстрьом включ-
ва тези образи в кар-
тините си. Някои от 
оперите на Вагнер съ-
що включват костюми 
с рогати шлемове.

 колумб 
не е открил 

америка
Колумб е акостирал 

на Карибите и е из-
следвал земите на Цен-
трална и Южна Амери-
ка, убеден, че е открил 
по-прекия път за Ин-
дия. Кракът му никога 
не е стъпвал в Север-
на Америка и въпре-
ки това в САЩ честват 
Деня на Колумб вся-
ка година. Освен то-
ва още древногръцки-
ят математик Питагор 
през шести век преди 
нашата ера е знаел, че 
Земята е кръгла. Смя-
та се, че Колумб е пла-
нирал плаването си, 
използвайки копие от 
Птолемеевата „Геогра-
фия”, която включвала 
теории за сферичната 
форма на Земята.
 Наполеон не е 

бил нисък
Или поне не толко-

ва нисък, колкото си 
мислим. Най-често се 
твърди, че Наполеон 
Бонапарт е бил 1,58 м, 
но все повече истори-
ци преосмислят това. 
Според тях става дума 
за френски предрево-

люционни мерни еди-
ници, които се равня-
ват на днешните 1,70 м. 
А за Франция по оно-
ва време подобен ръст 
даже е бил малко над 
средния.

 Мария-
антоанета не  

е казала „като 
нямат хляб,  

да ядат пасти!”
Жан-Жак Русо пише 

в книгата си „Изпове-
ди”, че „една прочу-
та принцеса” е изрек-
ла тези безчувствени 
думи. Макар и мнози-
на да смятат, че той е 
имал предвид Мария-
Антоанета, няма дока-
зателства за това твър-
дение.

Известният биограф 
на кралицата лейди 
Антония Фрейзър при-
писва забележката на 
кралица Мария-Тере-
за, съпруга на Луи XІV, 
Краля Слънце. „Това 
твърдение издава ко-
равосърдечие и неве-
жество, а тя, Мария-
Антоанета, не е имала 
нито едно от двете.” 

Лазурните край-
брежни води са 
изпъстрени със 

снежнобели яхти (тук 
заможните граждани 
са често срещано яв-
ление), едри сити чайки 
се навъртат пред крал-

ския дворец, а вие се 
разхождате по сенчес-
тите алеи и се наслаж-
давате на гледките... 
Монако е миниатюрно 
кралство с площ от 2 
квадратни километра. 
Но въпреки че е тол-

кова миниатюрно, тук 
има какво да се види.

Монте Карло е град, 
създаден изцяло и един-
ствено за развлечения. 
Парковете, ресторанти-
те, кафенетата и барове-
те са оставили място и за 

нещо не по-малко важно 
– казината! Мислейки за 
Монако, първо се сеща-
те за две неща – казина 
и автомобилни ралита. 
Купата „Формула 1 Мо-
нако Гран при“ събира 
огромни тълпи от зрите-
ли, а спортните коли ми-
нават в непосредствена 
близост до публиката. 
За пълен разкош може-
те да си наемете стая с 
балкон близо до трасе-
то. Имайте предвид оба-
че, че това може да ви 
струва няколко хиляди 
евро! Може би ще ви е 
по-лесно да си потърси-
те работа там...

Пред кралския дво-
рец ще видите смяна-
та на почетния караул. 
Други забележително-
сти са океанографският 
музей на Жак-Ив Кусто и 
операта на Монте Карло. 
Но най-много удоволст-
вие ще ви достави прос-
то безпосочната разход-
ка из града накъдето ви 
видят очите. Ще намери-
те паркове с чудновати 
растения, японска гра-
дина с камъни и цветя, 
улици, застроени с раз-
кошни вили... 

Не забравяйте да 
пробвате и местния сла-
долед!

Деветгодишно де-
те откри 11 диноза-
върски яйца на въз-
раст 66 милиона го-
дини в южната част 
на Китай. Уникалните 

а р х е о -

логи-
чески на-
ходки са 
открити, след като 
регионът е ударен 
от силни навод-
нения, довели 
до силна ерозия 
на скали в района. 
Яйцата достигат до 
9 сантиметра в диа-
метър. 

Първоначално де-
тето попаднало на ед-
но от тях, а след ка-
то в разкопките се 
включват сътрудни-
ци на местния музей, 
са извадени останали-
те 10 праисторически 

находки. „Все още е 
трудно да се устано-
ви от какъв вид ди-
нозавър са тези яйца. 
Този въпрос трябва 
да бъде допълнител-
но проучен”, каза за-

местник-начални-
кът на науч-

н и я 

отдел на 
м у з е я 
на ди-

нозаврите в 
град Хеюан Хуан Жи-
цин. Той допълни, че 
има голяма вероят-
ност наблизо да има 
и други ценни архе-
ологически артефа-
кти, затова в близко 
бъдеще палеонтоло-
зите ще започнат по-
подробни разкопки и 
внимателно ще проу-
чат мястото. 

Hяĸoгa вeтpoвeтe ca бpyлили 
cтapaтa ĸpeпocт нa cĸaлитe в гpaд-
чeтo Moнoпoли, Южнa итaлия. 
Ceгa въpxy cтapитe пocтpoйĸи 
e изгpaдeн poмaнтичeн xoтeл, 
ĸoйтo ce нapичa “Дон Феранте”. B 
плaнa нa лyĸcoзнaтa вaĸaнциoннa 
cгpaдa ca вплeтeни cтapинни cтe-
ни oт гpyбo дялaни ĸaмъни, 

ĸoeтo пpидaвa нeпoвтopи-
мo yceщaнe зa cпoĸoйcтвиe 
и cигypнocт. Cтaитe ca cъc 
cвoдecти тaвaни. Meбeлитe ca 
paзтoчитeлнo шиpoĸи, мeĸи 
и в нeнaтpaпчиви бeжoви 
цвeтoвe. интepиopът e в бя-
лo, пo cтeнитe нa пoлyoтвope-
нитe пpocтpaнcтвa нa тo-
зи poмaнтичeн xoтeл пъл-
зят нeжни poзoви xpacти. Oт 
бaceйнa, cĸътaн зaд дpeвeн 
зид, ce paзĸpивa paзĸoшнa 

пaнopaмa ĸъм мopeтo. Pecтopaн-
тът e нa пoĸpивa нa xoтeлa. Дeнeм 
cянĸa пaзят гoлeми чaдъpи, нoщeм 
oт мacитe блeщyĸaт зaгaдъч-
ни cвeтлини, a дoĸъдeтo пoглeд 
cтигa, e мopeтo, ĸoeтo cпopeд 
дpeвнитe ни пpaдeди e paздeлялo 
Зeмятa нa двe, зaтoвa e нapeчeнo 
Cpeдизeмнo.
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Един век парк Ямбол
Паркът в град Ямбол е 

едно от най-красивите и 
най-забележителни мес-
та в града.

Изграждането му за-
почва още преди повече 
от 100 години – в далеч-
ната 1918 г. Тогава чове-
кът, който се заема с не-
леката задача да създаде 

едно прекрасно място за 
почивка, разходка и от-
мора, се заселва в гра-
да след демобилизация 
от фронта през Първата 

световна война по нас-
тояване на съфронтова-
ка си – часовникаря Дой-
чо Дойчев. 

Името му е Руси Хай-
дутов. Родом е от с. Мед-
вен.

С благословията на 
тогавашния кмет на Ям-
бол започва изгражда-

нето на парка. Мястото 
му избира самият Руси 
Хайдутов. Това е най-
югозападната част на 
острова на река Тунджа. 

Кметът му гласува пъл-
но доверие и го назна-
чава за управител. Съв-
сем сам Хайдутов започ-
ва оформянето на алеи-
те, засаждането на дър-
вета, декоративни хра-
сти и цветя. 

Ден след ден, месец 
след месец паркът по-

степено придобива своя 
облик. По-късно на тери-
торията му е построена 
двуетажна сграда, като 
на първия етаж се нами-

рат канцеларията на уп-
равителя и стаите за съх-
ранение на разсад, семе-
на и инвентар, а на вто-
рия Хайдутов заживява 
със съпругата си – сим-
патична и трудолюбива 
ямболка.

Всеки ден се засаж-
дат нови дървета и се 
оформят алеите. Рабо-
тата става непосилна за 
сам човек, затова е на-
значен общ работник – 
Стоян Ставрев, по пря-
кор Русия. Двамата с Ру-
си Хайдутов изграждат 
розариум (днес той не 

съществува), определят 
място за колодрум, на-
правен по-късно от ям-
болски ентусиасти. Най-
мащабният проект е из-
граждането на разсад-
ник за дървета и цветя. 

Паркът постепенно 
се разраства. Когато се 
ражда първото му дете 
през септември 1919 г., 
съвсем близо до къща-
та той засажда бор. То-
ва става и при ражда-
нето на другите му две 
деца. 

По-късно през годи-
ните на територията на 

парка се изграждат рес-
торант, голям и малък 
фонтан.

Днес колодрумът не 
съществува – превър-
нат е в голям розариум, 
и къщата отдавна я няма, 
но трите бора се извися-
ват величествено.

Така създаденият 
преди век от Руси Хай-
дутов парк днес е едно 
от любимите места за 
отдих и почивка на ям-
болии.

ангелина кЕТЕВа, 
внучка на руси 

Хайдутов

руси  Хайдутов  (в средата)

Pилa

Πъpвoтo извecтнo имe нa плaнинaтa вcъщнocт 
e pимcĸo – нapичaли ca я Дoyнaĸc, Дoнyĸac Moнc 
или Дyнaĸc. Bcичĸи тe пpoизлизaт oт лaтинcĸaтa 
дyмa “дoнaĸc” cъc знaчeниe “дapявaщa плaнинa”. 
Днeшнoтo й имe oбaчe e c тpaĸийcĸи ĸopeни и 
нaй-вepoятнo в opигинaл e звyчaлo пo-cĸopo ĸaтo 
Poyлa, пpoмeнeнo oт нaxлyлитe пo-ĸъcнo cлaвянcĸи 
плeмeнa нa Pилa.

Имената на българските планини
Πиpин

Cпopoвeтe дaли имeтo нa плaнинaтa идвa oт 
тpaĸийcĸoтo “пepинтoc” (тoecт “cĸaлa”) или oт 
имeтo нa cлaвянcĸия бoг Πepyн, нaй-вepoтянo 
щe ocтaнaт нepaзpeшeни. 

Фaĸт e oбaчe, чe мecтнитe пpeдпoчитaт дa 
нapичaт плaнинaтa Πepин или Иpин-Πиpин. 
Mнoгo poмaнтичнo.

Bитoшa

Haй-cтapoтo имa нa Bитoшa e Cĸoпap c пo-ĸъcни 
вapиaции Cĸoмпoc или Cĸoпиoc. Идвa oт гpъцĸи и 
oзнaчaвa “cтpъмнa плaнинa”. Cъc ceгaшнoтo cи имe 
Bитoшa e извecтнa oт Cpeднoвeĸoвиeтo, ĸaтo знaчe-
ниeтo e двyвъpxa (двyглaвa) плaнинa, a пpoзxoдът 
пo вcяĸa вepoятнocт e тpaĸийcĸи.

Cтapa  плaнинa

Haй-ceтнe нaпълнo paзбиpaeмo и бългapcĸo имe! 
Heвинaги e билo тaĸoвa – тpaĸитe ca й ĸaзвaли 
Xeмyc, cлaвянитe – Maтopни гopи, a ocмaнцитe – 
Koджaбaлĸaн, или пpocтo Бaлĸaн. Bпpoчeм пocлeд-
нaтa дyмa нe e ocмaнcĸa, a пepcийcĸa и знaчи пpocтo 
“виcoĸ”.

страницата подготви Уляна ПЕТкОВа

Имeтo e c тра-
кийски произ-
xoд и e зaпиcaнo 
oщe пpeди нoвaтa 
epa oт Xepoдoт, a 
вeĸoвe пo-ĸъcнo e 
cпoмeнaвaнo и oт 
Tpacил oт Meндec 
и Πceвдo Πлyтapx, 
ĸoитo гo cвъpзвaт 
c мecтнa лeгeндa 
зa cecтpaтa и бpaта 
Poдoпa и Xeмyc. 
B минaлoтo нaй-
чecтo ce cпoмeнaвa 
имeннo ĸaтo Ро-
допа или Poдoпe, 
бeз мнoжecтвeнoтo 
чиcлo Poдoпи, по-
пулярно днec.

Poдoпи
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родопският благородник
Из поемата 

„Септември“ 
на Гео Милев

Напоследък много за-
почна да се говори за 
задния двор. В предния 
е чисто и подредено, 
там има цветя. В задния 
е кално, мръсно, там са 
добитъкът и прасетата, 
а отскоро там се наста-
ни и чумата. То така е  и 
в обществото. Едни хора 
са на балкона на фаса-
дата, други са в задния 
двор. Впрочем – групи 
хора, общности.

Думата ни е за бълга-
рите мохамедани, пома-
ците. След Освобожде-
нието страната тръгва с 
бързи стъпки по пътя на 
модернизацията, изжи-
вява по думите на Сте-
фан Цанев своя кратък 
златен век до Ньойската 
катастрофа. И се нуждае 
от грамотни, образова-
ни хора. А българинът 
много преди Освобож-
дението тачи просве-
тата и е готов да даде 
последния си залък, но 
да изучи децата си. Да, 
но българинът христия-
нин. Българомохамеда-
ните и след 1878 г. ос-
тават в Средновекови-
ето, сред една ужасява-
ща бедност, неграмот-
ност и консерватизъм. 
Аллах високо, царят да-
лече някъде, тук ходжа-
та, не по-
грамотен 
от остана-
лите, има 
п о с л е д -
ната ду-
ма. Най-
в а ж н о т о 
е да не се 
изтърват 
д е ч и ц а -
та да кри-
внат от вя-
рата.

Будители винаги е 
имало, сред тях е и об-
щественикът Михаил 
Маджаров, който още 
през 1879 г. обръща 
специално внимание 
на просветата сред то-
ва население. „Те (учи-
лищата) са свестили по-
голямата част от българ-
ския народ, те ще свес-

Писателят владимир арденски на 90 години
23.IX.1923 г.

ложат неимоверни уси-
лия да привлекат пър-
вите няколко деца, да ги 
задържат, да ги спече-
лят заедно с родители-
те. Повечето не издър-
жат, отказват се, но дру-
ги остават, някои запла-
щат с живота си, поко-
сени от учителската бо-
лест - туберкулозата.

Та на тази неизслед-
вана от никого тема 
и тези самоотверже-
ни апостоли е посвете-
на последната книга на 
писателя Владимир Ар-
денски, който на 25 сеп-
тември ще навърши 90 
години. Ровил е в архи-
вите из цяла България, 
събира материали с го-
дини. Книгата е озагла-
вена „ПЪРВИТЕ. Книга I. 
Светлинки в мрака“. За 
нея литературният кри-
тик Пенчо Чернаев пи-
ше: „Новата книга на 
известния журналист и 
писател Вл. Арденски е 
преди всичко дълбок и 
съдържателен изследо-
вателски труд за пър-
вите български учите-

ли след 
О с в о -
б о ж д е -
нието в 
селища-
та с по-
мохаме-
данчени 
б ъ л г а -
ри. Сла-
ва Бо-
гу, че тя 
не е ста-
тистика, 
и з п ъ л -
нена със 
сухи ци-
фри и 
процен-

ти, зад които не можем 
да видим хората, емоци-
онален, трогателен раз-
каз за първопроходци-
те учители, разоравали 
целините на фанатизма 
и невежеството, сели 
светлина и съзнание в 
душите на малки и въз-
растни. Удивляват ни 
идеализмът, романти-
змът, възрожденските 

пориви, самоотверже-
ността и жертвоготов-
ността, с които са рабо-
тили тия народни буди-
тели, с основание назо-
вани от писателя мъче-
ници апостоли.“

Някои казват, че са 
плакали над книгата, 
други са впечатлени от 
белетристичния талант 
на автора, а титулова-

ни твърдят, че книгата 
е завършен научен док-
торантски труд. Кой се 
крие зад него?

Владимир Арденски е 
роден на 25 септември 
1929 г. в с. Сивино, на ня-
колко километра от сто-
лицата на боба Смилян. 
Произхожда от същото 
това население, хора 
бедни, но почтени, без-
крайно работливи, ро-
дени на синора, които 
и днес властта е загър-
била. Решил да се же-
ни, съдбата го среща с 
девойка от другия край 
на България, от Шумен-
ско. В едно интервю пи-
сателят споделя: „Кога-
то родителите й разбра-
ха, че дъщеря им ще се 
жени за помак, полу-
дяха. Тежко го прежи-
вяха. Отидохме в съве-
та да сключваме граж-
дански брак и попита-
ха булката каква фами-
лия ще носи, а тя уне-
сена каза моята мюсюл-
манска фамилия.Откъде 
накъде ще носи моята 
фамилия, казах си. Деца 
ще дойдат... Дълги раз-
мисли имах и реших, че 
трябва да сменя веднъж 
завинаги името си. Ни-
кой не ме е карал, беше 
мой избор. Избрах Ар-
денски, защото израс-
нах близо до река Арда.“

Аз съм облагодетел-
стван – мен съдбата ми 
вложи в ръката писал-
ка, с която белязах пъ-
теките, по които вървях, 
казва писателят. 15 го-
дини работи в сп. „Ро-
допи“ заедно с Николай 
Хайтов, дълги години е 
в сп. „Отечество“. Автор 
е на книгите „Капки от 
корена“, „Загаснали ог-
нища“, „Свои, а не чуж-
ди“, „Бежешким през го-
дините“ (в съавторство), 
краеведческите изслед-
вания „През бърчинки 
и долчинки“ и „Сивино, 
моето село“, ловните 
разкази „Със самосвал 
за пъдпъдъци“.

Ако се потопите в на-
писаното от Владимир 

Арденски, ако сед-
нете на раздумка с 
него или попита-
те хората, които 
го познават, ще 
стигнете до едно 
заключение – то-
зи сладкодумец с 
великолепно чув-
ство за хумор, из-
лъчващ духов-
на красота и дос-
тойнство, е благо-

родник. Родопски бла-
городник!

А книгата за будите-
лите е нарочена като 
книга първа. Авторът 
има намерение да под-
готви и издаде още два 
труда.

Да му пожелаем 
здраве и творческо 
дълголетие.

иван ВасЕВ

тят и тях.“ 
Само че 
тогаваш-
ните уп-
р а в н и ц и 
(така и до 
днес) не 
поглеждат 
към зад-
ния двор, 
сещат се 
за това 
н а с е л е -
ние само 
по време 
на избо-
ри и труд-
но пра-
вят раз-
лика меж-
ду турци и 
българо-
мохамеда-
ни. И както 
казва Ве-

ликият комбинатор, да-
вещите се трябва да раз-
читат само на себе си. 
Първия пробив го пра-
ви Стою Докумов още 
през 1881 г. в с. Каме-
ница, Чепинско, с откри-
ването на специално от-
деление към местното 
българ-
ско учи-
лище за 
о б у ч е -
ние на 
б ъ л г а -
ромоха-
м е д а н -
чета на 
р о д е н , 
българ-
ски език.

Но то-
ва по-
скоро е 
първата 
и с к р и -
ца, а не 
пробив. 
Пътят към душите и 
сърцата на родопските 
българомохамедани е 
трънлив, мъчителен, из-
искващ огромни усилия 
и жертвоготовност. На 
призива за приобщава-
не на това население от-
кликват млади учители, 
18-20-годишни младе-
жи и девойки, току-що 
завършили педагогиче-

ските училища, без бо-
гат житейски и педаго-
гически опит, но изпъл-
нени с желание да бъ-
дат полезни за Отечест-
вото. Посрещнати със 
студенина и презрение 
от местните, с открита-
та ненавист от ходжите, 
при невероятни битови 
условия, мизерия и ос-
къдица, те трябва да по-

Септември! Септември!
О месец на кръв!
на подем
и погром!
Мъглиж беше пръв
Стара и
Нова   Загора
Чирпан
Лом
Фердинанд
Берковица
Сарамбей
Медковец
  (с поп Андрей)
- градове и села.
5
Народа въстана
- с чук
в ръката,
обсипан със сажди, искри и сгурия,
- със сърп сред полята,
просмукан от влага и студ:
хора на черния труд
с безглаголно търпение -
  (не гении
  таланти
  протестанти
  оратори
  агитатори
  фабриканти
  въздухоплаватели
  педанти
  писатели
  генерали
  съдържатели
  на локали
  музиканти
  и черносотници)
А
селяци
работници
груби простаци
безимотни
неграмотни
профани
хулигани
глигани
- скот като скот:
      хиляди
                  маса
                           народ;
хиляди вери
- вяра в народний възход,
хиляди воли
- воля за светъл живот,
хиляди диви сърца
- и огън във всяко сърце,
хиляди черни ръце
- в червения кръг на простора
издигнали с устрем нагоре
червени
знамена
развени
  високо
  широко
над цялата в трепет и смут раз-
люляна страна
на бурята яростен плод:
 
  Хиляди -
  маса -
  народ.



18.IX. - 24.IX.2019 г.
38

Български 35Обяви Съобщения

имОти

малки ОБяви

времетО

Д-р иван сТОяНОВ
магнитни бури - 19, 20.IX.

в сряда се очаква временно увеличение на облачността, 
като на места ще има краткотрайни валежи. Ще настъ-
пи и спадане на температурите, които ще бъдат в ин-
тервала 13-26 градуса. Ще бъде ветровито. в четвъртък 
времето също ще е намръщено и доста хладно с темпе-
ратури, спадащи дори под 10 градуса сутрин, които през 
деня ще достигат 18 градуса. в петък се очаква подобря-
ване на времето, но температурите няма да претърпят 
промяна. в събота и неделя сутрешните температури 
ще останат относително ниски – 8-9 градуса, но дневни-
те ще се покачат до 20 градуса.  в понеделник и вторник 
времето ще запази характера си, ще е слънчево и топло 
през деня, но сутрешните температури ще са вече есенни.

През периода е възможно да има леко влошава-
не на здравето при хора с ниско кръвно налягане. 
важно за хипотониците е ежедневно да изпиват 
поне 2 литра течности и да спазват по-активен 
двигателен режим. в дните с повишена слънче-
ва активност е възможно да зачестят оплак-
ванията от сърцебиене и сърдечен дискомфорт 
при страдащи от исхемична болест на сърцето. 
От полза за сърдечноболните ще бъде приема-
нето, в добавка към предписаните от лекаря 
медикаменти, на чайове и добавки, съдържащи 
глог, гинко билоба, мента, маточина, дяволска 
уста, валериана и др.

БиОПрОгнОЗа

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

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. 0888/038036 - прода-

вам 10 дка земеделска зе-
мя - обработена

0988/845735 - търся 
жилище в София или окол-
ностите

0884/411758 - прода-
вам двуетажна къща с га-
раж и 2 дка градина - 5000 
лв., с. Нова Върбовка, общ. 
Стражица

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 
цялата 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 набли-
зо. От източната страна е 
красив парк. 20 години без 
ремонт!

0893/852626 - къща 
на два етажа, в с. Винаро-
во, Видинско, има ток, во-

Възпоминание
 На 15 септември

 се навършиха 
Три гОДиНи

  от раздялата с моя брат 

НИКОЛАй ПАвЛОв 
ДЕТИСТОв

 един прекрасен  
човек, грижовен брат,  
добър съпруг и баща,  

отдаден на професията 
си учител.

      Светла му памет!
Михаил Детистов

Съобщение

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 песни и бъл-
гарски фолклор под егидата на кмета г-н Дими-
тър Николов. Участват самодейни певчески със-
тави, представители на пенсионерските органи-
зации и други клубове. Посвещава се на 1 октом-
ври - Международния ден на възрастните хора. 
Фестивалът ще се проведе на 26 и 27 септем-
ври 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-атрактивните участни-
ци, имащи желание и възможности да останат 
до края да участват, но не повече 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

Сдружение „Български антифашистки съюз“, 
Фондация „Устойчиво развитие за България“, На-
ционално движение „Русофили”, Съюзът на офице-
рите и сержантите от запаса и резерва, Съюзът на 
ветераните от войните на България, Федерацията 
за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдру-
жение на приятелите на Русия „Александър Нев-
ски“, Синдикатът на българските учители, вестник 
„Нова Зора“, Федерация „Съюз на съотечествени-
ците“, Представителството на „Россътрудничест-
во в България” – Руският културно-информацио-
нен център, МКДЦ „Дом на Москва в София“  ви 
канят на 20-ия фестивал на патриотичната и 
антифашистката песен „сребърни чучулиги“ и 
17-ия фестивал на фронтовата песен „альоша“ 
на 12 и 13 октомври 2019 г. от 9.30 ч. в киноса-
лона на ул. „Позитано“ №20, софия. Фестива-
лите са посветени на 75 г. от 9 септември 1944 г., 
антифашистката борба в България и българското 
участие в борбата и победата над фашизма; 140 г. 
от установяване на дипломатическите отношения 
между България и Русия, 75 г. от Яш-Кишиневска-
та операция. 

график: събота, 12 октомври, 9:30 ч.  
20-ия фестивал на патриотичната и антифа-
шистката песен „сребърни чучулиги“, неде-
ля, 13 октомври 2019 г., 9:30 ч.  17-ия фести-
вал на фронтовата песен „альоша“

ПОКАНА

Десетият хърцойски събор ще се проведе на 
28 септември 2019 г. в село кацелово пред сгра-
дата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1902”. 

Ще участва женска фолклорна група „Хърцои”. 
Събора ще открие с тържествен водосвет Русен-
ският митрополит Наум. Ще се изявят самодейни 
колективи от обл. Русе. Водещ ще бъде В. Ангело-
ва. Участия ще има и доайенът на автентичния ка-
целовски хърцойски фолклор д-р Иван Ангелов.

Заповядайте и честит ви събор!
стоил Димитров стоилов, с. кацелово, обл. русе

88-о журналистическо дружество ще про-
веде първото си след лятната ваканция орга-
низационно събрание на 26 септември (чет-
въртък) от 10,30 ч. в салона на съюза на за-
пасните офицери на бул. „Христо Ботев” 48. 
Председателят на дружеството ще информира 
за решенията на общото събрание на СБЖ, про-
ведено през май т. г.

Желателно е присъствието на всички членове.
От ръководството

Съобщение

0877/882177 - проводник 
венелитов 6 кв. м, единичен 
180 кв. м - 200 лв.; проводник 
венелитов 6-мостов, 22 м - 60 
лв., амперметър за промен-
лив ток до 100 А - 20 лв.

0888/912043 - продавам 
ръчно плетени от домашна 
вълна дамски и мъжки чора-
пи - качество и количество, 
отстъпки

0878/582191 - продава 
килим 250/350 - 180 лв., на из-
плащане; антикварна шевна 
машина неработеща - 150 лв.

0884/623471 - Ловеч, 
продавам центрофуга за 3(6) 
рамки. Акумулираща печ-
ка "Изгрев" - нова, офицер-
ска шуба с подвижна коже-
на подплата

0882/409574 - литератур-
на обработка на художестве-
но-документални, краевед-

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-
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

чески, юбилейни ръкописи, 
спомени и предпечат

0885/503897 - продава 3 
нови аку-6-OZM20 GEL, с на-
маление 45%

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 - помпа за ми-
ене на предно стъкло "Мос-
квич" 408, УАЗ - ръчна, не-
електрическа

02/8844654 - продава за-
пазен килим 250/350. Цена 
180 лв. Продава електриче-
ска печка "Мечта", работеща. 
Цена 48 лв.

Уважаеми пенсионери, 
Инициативният комитет на юридическите лица 

"Нов съюз на пенсионерите в България", СП-2004 
- Бургас, СП-2004 - Шумен, Национален български 
университет "Трета възраст" и "НЕО - България" 
ВИ КАНЯТ на празнична среща концерт по слу-
чай Международния ден на възрастните хора  
на 1 октомври 2019 г., вторник, от 11 ч. в зала 
11 на НДк, кино "люмиер". 

Елате да празнуваме заедно! 
От ик на сдруженията

Покана 
към всички пенсионери 

от столицата и страната  

1 октомври  - Международeн ден
 на възрастните хора
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18 сЕПТЕМВри, 20 лУНЕН 
ДЕН, НаМаляВаЩа лУНа, 

лУНа В ТЕлЕЦ 
Може да възникнат сериоз-

ни разногласия, защото на мно-
го от  вас ще им бъде трудно 
правилно да разпределят сво-
ите приоритети. Освен това ще 
бъде лесно недоброжелатели да 
ви поставят капани – не бъде-
те доверчиви и невнимателни, 
всичко ще бъде за ваша  сметка.

19 сЕПТЕМВри, 21 лУНЕН 
ДЕН, НаМаляВаЩа лУНа, 

лУНа В БлиЗНаЦи 
Може да намерите отговор 

на всички въпроси, но пък ще 
се появи нещо друго – отговори-
те им няма да ви харесат, затова 
ще предпочетете да ги загърби-
те. Ще бъде добре, ако обърнете 
внимание на здравословното си 
състояние.

20 сЕПТЕМВри, 22 лУНЕН 
ДЕН, НаМаляВаЩа лУНа, 

лУНа В БлиЗНаЦи 
Ще имате повод за доста без-

покойства, но те ще се окажат 
неоправдани. Човек, към кого-
то не сте безразлични, се нуж-
дае от вашата помощ – просто 
няма да  можете да му откажете.

21 сЕПТЕМВри, 23 лУНЕН 
ДЕН, НаМаляВаЩа лУНа, 

лУНа В БлиЗНаЦи 
Няма да ви бъде излишен до-

бър съвет, но много от предста-
вителите на знака няма да зна-
ят към кого да се обърнат. Не 
забравяйте да се погрижите за 
здравето си.

22 сЕПТЕМВри, 24 лУНЕН 
ДЕН, ПОслЕДНа ЧЕТВърТ, 

лУНа В рак 
Проблемите ще станат по-не-

значителни и вие ще се отнася-
те към тях по-спокойно, емоци-
оналният фон ще се стабилизи-
ра. С малко повече труд ще ус-
пеете да осъществите набеляза-
ните си задачи.

23 сЕПТЕМВри, 25 лУНЕН 
ДЕН, НаМаляВаЩа лУНа, 

лУНа В рак 
Вие преминавате през  сло-

жен период, свързан със смяна 
на ориентацията и преоценка 
на ценностите. По тази причина 
емоционалният ви фон ще бъде 
крайно нестабилен.

24 сЕПТЕМВри, 26 лУНЕН 
ДЕН, НаМаляВаЩа лУНа, 

лУНа В лъВ 
Застрашени сте от грешки, за 

които после дълго ще съжалява-
те. В труден момент очаквайте 
помощ от влиятелни хора, която 
ще получите неочаквано.

лУнЕн 
кАлЕндАР
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН 

ДЕН 

22 септември 2019, 
05:42:07 ч. - последна чет-
върт.  За да смъкнете 1-2 
кг, трябва да започнете 
диетата от този час и да 
продължите на сокове и 
течности до същия час на 
следващия ден.

дЖЕСИкА

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (18.IX.- 24.IX.2019 Г.)
ОВЕН - До средата на 
седмицата мнозина от 
вас ще бъдат изцяло по-

гълнати от текущите си анга-
жименти. Ще бъдете заети с 
дела, отнасящи се до конкрет-
на инвестиция. Внимавайте! 

ТЕлЕЦ – Ще води-
те дела за недвижи-
мо имущество. Следе-

те отблизо стабилността си в 
материалната сфера. На мно-
зина от вас ще им се наложи 
да променят изцяло досегаш-
ния си живот.

БлиЗНаЦи - Обмисле-
те започването на нови 
инициативи. Спокойно 

можете да пробвате късмета 
си в лотария. Около средата на 
седмицата е важно да направи-
те реална оценка на живота си. 

рак - Възможно е част 
от вас да се насочат към 

цялостен преглед на текущото си 
финансово положение. Посъве-
твайте се с децата си. Здравето 
ви ще е стабилно, но си направете 
профилактични прегледи.

лъВ - Възможностите ви 
в материалната сфера се 
увеличават. В края на раз-

глеждания период се  опитайте да 
не се отнасяте с пренебрежение 
към малките затруднения. Обър-
нете гръб на зложелателите. 

ДЕВа – Внимавайте – ще 
имате сериозни проблеми 
в най-скоро време. Избяг-

вайте да налагате мнението си 
над интимната половинка. През 
почивните дни се освободете от 
вътрешните притеснения.

ВЕЗНи – Обърнете внима-
ние на своите неразполо-
жения, като се стремите 

да отделите време за занимани-
ята, доставящи ви положителни 
емоции. Уговорете си срещи с 
приятели и близки и изобщо из-
берете активността. 

скОрПиОН - Пълноценното 
общуване с интимната поло-
винка ще положи основи на 

нов тип взаимоотношения в до-
ма ви. Не се отдавайте на есенна-
та меланхолия. Погрижете се за 
здравето си.

сТрЕлЕЦ - Премахнете 
бариерите, съществува-
щи от дълго време меж-

ду вас и децата ви. В предпочи-
танията си бъдете по-толерантни. 
Добре е да имате по-голямо дове-
рие в себе си.

кОЗирОг – Възможно е 
заобикалящите да ви гла-

суват по-голямо доверие. Опитай-
те се да овладеете раздразнител-
ността си към интимната поло-
винка, особено ако тя е неосно-
вателна. 

ВОДОлЕЙ - Споделете 
с близките вътрешни-
те си тревоги, за да ви 

 олекне. До средата на седмица-
та се заемайте с осъществява-
нето само на най-важните ини-
циативи от делови и материа-
лен характер. 

риБи - Моментът ще ви 
позволи да сложите в ред 

личните си финансови дела. Въз-
можно е да имате някои непред-
видени затруднения с банка или 
друг вид институция.

Представители-
те на тази зодия 
имат критичен 

дух и безпристраст-
на преценка. Търсят 
хармонията в живота 
и стават раздразни-
телни, когато някой я 
наруши. Изключително 
наблюдателни са. Вез-
ните имат буден ум с 
много добре развита 
интуиция. Те са жизне-
радостни, шеговити, 
весели и това ги пра-
ви желана компания на-
всякъде. Добри и верни 
приятели са. Предста-
вителите на този знак 
често стават жерт-
ва на силните си чув-
ства. Плановете им за 
живота са мащабни. 

Çîäèÿ Âåçíè (24 септември - 22 октомври)

тересна като личност. 
Жената, родена под 
знака на зодия Везни, 
е пъстра личност. Лес-
но може да ви очаро-
ва, защото винаги знае 

кога да включи в дейст-
вие своите женски оръ-
жия. Постоянно работи 
за подобряване на вза-
имоотношенията с дру-
гите и се грижи много 

за физическия и 
емоционалния 
комфорт на по-
ловинката си.

Тя държи 
много на ко-
ректността. За 
нея е немисли-
мо да бъде са-
мотна или да 
бъде отхвър-
лена от любим 
човек. Ето защо 
жената Везни и 

си, обича интересни-
те разговори. 

Знакът на Везни 
пряко се влияе от пла-
нетата на любовта Ве-
нера, което означа-
ва, че представители-
те на силния пол, ро-
дени под тази зодия, 
са изискани и изтън-
чени. Ако търсите 
най-добрия приятел 
в партньора до себе 
си, то ще го намери-
те в лицето на мъжа 
Везни. Той е чувстви-
телен към нуждите и 
чувствата на другите 
и ще направи всич-
ко възможно, за да се 
почувствате наистина 
важни за него.

Т а л а н т -
ливи са 
по при-
рода и ес-
т е с т в е -
но инте-
л и г е н т -
ни. 
Жена

Общи-
т е л н а , 
с т р а с т -
на и ин-

често страда.

Мъж
Мъжът Везни винаги 

се стреми да привлече 
вниманието към себе 

0887/979530 - 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търся 
жена, за която парите не са 
всичко. Да има сериозно от-
ношение към семейството

0895/677064 - 55/180/85, 
ерген, завършил съм семи-
нария. Търся сериозна же-
на, с дом, за да живея при 
нея

0897/426906 - софиянец 
търси слаба жена до 65 г. за 
съвместен живот

0876/600382 - 73 г./173 
см/78 кг. Приятно симпати-
чен пенсионер, разведен, 
от Пловдивска област, из-
ключително честен, точен, 
чистоплътен, с много до-
бродетели, търся другарче 
сърдечно и да не е алчна. 
Живеене - където предложи 
другарчето. До 75 кг

0886/150703 - военен 
пенсионер от Сливен - не-
пушач, сам, желае запознан-
ство с жена до 70 г.

На 21 септември 
ДАНИЕЛА 

ФЕРАЛИЕвА
 от Бургас 

празнува своя рож-
ден ден. 

Желаем ти 
много здра-
ве, радост 

и щастливи 
дни. 

От съпруг, свекър, 
свекърва, синове 

Християн и Никола

ЧЕСТИТ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТИТ 73-И РОЖДЕН ДЕН
на уважаваната и обичана 

СТЕФКА СТОЯНОвА 
ИвАНОвА 

от гр. Попово
Нейният съпруг, дългого-

дишният общественик от Бя-
лото градче Пейчо Иванов, се 
гордее със 

ЗлаТНаТа иМ сВаТБа 
като й устрои незабравим и 
вълнуващ юбилеен семеен 

празник. Скъпа како Стефке, ние, тво-
ите съграждани, родственици и близки 
приятели, ти желаем от сърце здраве, 
семейно щастие и да бъдеш все така 
грижовна майка, съпруга и баба, да бъ-
деш все така добра и обичана! Нека тво-

ето дълголетие да се превърне в щастливо столетие! 

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА!
ИвАН МАРИНОв
от гр. Провадия
 дългогодишен

учител 
по български език 

и литература,
навърши 

91 гОДиНи
 Мили татко и дядо!
Честит рожден ден!

Желаем ти крепко здра-
ве и дълъг живот! 

 Нека усмивката да огрява лицето ти, 
а любовта на учениците и децата ти да 
сгрява душата ти. 

Обичаме те!
 гошо, лили, Ванко, Цвета и стефано

На 12 септември 
народният учител 

ТОДОР ПИЛИЧЕв 
навърши 

83 гОДиНи
Желаем му безо-

блачни дни и пре-
красни моменти 

с близките хора и 
приятели. Нека про-

дължава да бъде 
млад по дух, жизнен 

и позитивен, за да 
носи богатството на 

мъдростта! 
От сем. Фералиеви, 

Бургас

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН 

ДЕН 

на 23 септември
на доц. РОСИЦА ГЕРАСИМОвА МИТРОвА

от София, понастоящем 
и практикуващ лектор и лекар

Мила и уважаема безценна госпожо, преди 
време вие оказахте медицинска помощ на се-
мейството ни.  До сетния си дъх няма да забра-
вим добрината ви!  Дъщеря ни Диди, която пи-
шеше стихове, посвети няколко на вас.

 Това е нашият подарък по случай празника ви!
Дължа моя прекрасен живот
на тебе, жената в бяло!
Да бъда сега под златното слънце -
с бляскавите си лъчи света огряло.
Ти не спря се пред мойто непознато лице
и дари ми своето така топло сърце.
Ти пожертва усилия, труд и дела,
за да се радвам, смея и пея сега.
Затуй от дъното на своята душа
от все сърце ти аз благодаря!
Бъдете здрава и се радвайте на дълъг 

и щастлив живот!

с обич сем. кръстеви, с. Подем, обл. Плевен

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТкоВА

каТасТрОФа  
с кОрТЕЖа На Нс

катастрофа с кортежа 
на председателя на На-
родното събрание Цвета 
караянчева стана на пътя 
между Шумен и силистра. 
колата, в която е пътува-
ла караянчева, била ударе-
на от лек автомобил, упра-
вляван от 31-годишна же-
на. Председателят на пар-
ламента е със счупена ра-
менна става и е транспор-
тирана по спешност в пра-
вителствена болница с хе-
ликоптер. Тя е била опери-
рана, състоянието й е ста-
билно. случаят се разслед-
ва, за да се изясни вината 
за инцидента.

НЕПълНОлЕТЕН 
НаМУШка МъЖ

сигналът за инцидента 
е постъпил на тел. 112. Жи-
телка на Враца е съобщи-
ла, че в село галатин е въз-
никнал спор между непъл-
нолетен младеж и 33-го-
дишен мъж и се стигнало 
до побой. Момчето е нане-
сло прободна рана в левия 
хълбок, както и две порез-
ни рани с нож на  г. Ц. Мъ-
жът е настанен в ЦсМП-
Враца без опасност за жи-
вота.

иНЦиДЕНТи  
с МОТОрисТи

29-годишен моторист 
загина на място, след като 
падна от мотора си „Хон-
да“ и го блъсна лек автомо-
бил. инцидентът е станал 
на пътя кюстендил-софия 
при отклонението за село 
Жабокрът. Младият мъж е 
загубил контрол над мото-
ра и при падането тялото 
му се е ударило в насрещ-
но движещ се лек автомо-
бил. При друго произшест-
вие моторист блъснал и ра-
нил жена на пешеходна пъ-
тека във Велико Търново, а 
след това избягал от мес-
топроизшествието. Пеше-
ходката е на около 60 го-
дини и е откарана в спешна 
помощ в тежко състояние с 
черепно-мозъчна травма. 
Мотористът е избягал от 
местопроизшествието, но 
по-късно е открит. Винов-
никът е на 19 години.

ДЕТЕ ПаДНа  
ОТ ВТОрия ЕТаЖ

Дете на година и 3 месе-
ца бе прието в Университет-
ската болница „св. георги“ 
в Пловдив с тежка черепно-
мозъчна травма след пада-
не от втория етаж на жилищ-
на кооперация в града. Де-
тето само е отворило прозо-
рец и се покатерило на него, 
докато родителите му, пи-
яни, спели, след което е пад-
нало от над 4 метра височи-
на. То е намерено от съседи, 
които веднага подали сиг-
нал на телефон 112.

внимание! 
Крадат земя!

Пастир се блъсна 
в хеликоптер

Пенсионерка си сложи 
камери заради обири

Разкриха тежко 
престъпление

Пребиха с бухалки 
трима ученици 

Откраднаха земе-
делските земи на де-
сетки жители на бобов-
долското село Мламо-
лово. Според тях из-
мамата е дело на кме-
та Георги Александров, 
който използвал прис-
воените парцели за из-
точване на субсидии. 
Въпреки че се водят 
дела, той продължава 
да е кмет, а хората не 
могат да се разпореж-

дат със земите си.
Според измамените 

Александров чрез под-
ставена фирма е полу-
чавал близо 450 хиля-
ди лева годишно от 
субсидии. С фалшифи-
цирани документи той 
получил правото да се 
разпорежда за срок от 
15 години със земедел-
ските имоти.

„Тръгнахме да про-
даваме имоти и изле-

зе договор за 15 
години, който 
не съм подпис-
вала и оттам бе-
ше изненадата”, 
споделя една от 
ощетените.

„Кметът е пра-
вил само фик-
тивни договори, 
нито е земя ора-
на, нито е добив 
изкарван, нито 
е давана арен-
да. И са си взе-
мали субсидии-
те от европей-
ските фондове”, 
разказва друг 
потърпевш.

Списъкът на 
измамените е дълъг. 
Всички казват, че до-
говор, с който да от-
дават земята си за 15 
г., не са подписвали. И 
никога не са прегова-
ряли с кмета Алексан-
дров за подобно нещо.

Измамените се съм-
няват и че пожарът, 
унищожил черешови 
градини върху прис-
воените земи, е бил 
умишлен.

Съдът  на Европейския съюз постанови, че мо-
билните оператори трябва да могат да засичат мес-
тоположението на лицата, които се обаждат до меж-
дународния номер за спешни случаи 112. Поли-
цията, Бърза помощ и пожарната трябва да имат 
възможност да проследяват къде точно се намира 
обаждащият се, независимо дали в мобилния му 
телефон има сим карта или не.

Съдът взе решението мобилните оператори да 
ползват специална проследяваща система след 
един фатален случай от 2013 г., при който бе от-
влечена литовска девойка, а след това изнасилена 
и убита. 17-годишното момиче звъняло 10 пъти на 
спешния телефон 112, молейки отчаяно за помощ.

В централата за спешни повиквания обаче не се 
виждал номерът на използвания телефон, което 
попречило да се установи местоположението на 
девойката. Семейството на момичето завежда иск 
срещу литовската държава за неспазване прави-
лата на ЕС, съгласно които страните членки трябва 
да гарантират, че след всяко обаждане на телефон 
112 местоположението на обаждащия се може да 
бъде засечено. Сходен трагичен инцидент в Румъ-
ния предизвика многохилядни протести в Букурещ 
през лятото на тази година. 

Телефон 
112 има 
нужда от 
промени

В село Дрен-
ково, само на 15 
км от Благоев-
град, постоянно 
живеят по-мал-
ко от 30-ина ду-
ши. Сред тях е 
и 74-годишната 
Невена Попов-
ска, която пре-
живяла истински 
шок, след като 
в дома й влезли 
крадци.

„Два пъти ми задигаха по 150 ле-
ва. Аз толкова си нося, колкото хлеб-
че да си взема, толкова ми остават от 
пенсията“, разказва Невена Поповска.

Възрастната жена била обрана по-
сред бял ден само няколко часа след 
като взела пенсията си от 210 лева. 
Тя веднага се обадила на близките си 

в града и се скрила в 
градината, докато се 
увери, че крадците са 
си тръгнали.

Близките на жена-
та подали сигнал в 
полицията. Пристиг-
нали няколко патру-
ла, но разследващите 
не успели да открият 
крадците.

Два месеца по-къс-
но случаят се повто-
рил - няколко дни 

след като взела пенсията си, баба Не-
вена отново била обрана.

След втората кражба близките на 
баба Невена решили да оборудват 
дома й с камери. Сега я пазят две 
кучета и няколко камери. И откак-
то ги има, крадците не са се връща-
ли в дома й.

Трима ученици 
от спортното учи-
лище са нападна-
ти с бухалки от 
други тийнейджъ-
ри в района на па-
зара в кв. "Бузлу-
джа" във Велико 
Търново.

Сигнал за слу-
чая е подаден на тел. 112 от свидетели. На място 
са изпратени линейка и полицейски екип. И три-
мата младежи - двама деветокласници и седмок-
ласник, са откарани за преглед в Центъра за спеш-
на медицинска помощ. Едното момче е в по-теж-
ко състояние и е хоспитализирано, а останалите 
са освободени за домашно лечение.

"Извършителите са задържани, те са 16-17-го-
дишни. Касае се за любовна драма, за момичета. 
Всички са от Велико Търново. Има информация, 
че е използвана бухалка, но тепърва предстои съ-
биране на доказателства", каза директорът на Об-
ластната дирекция на МВР старши комисар Дими-
тър Машов.

Столичните крими-
налисти разкриха жес-
токото убийство на 
43-годишния Десислав 
Петров в София, като в 
ареста вече са задържа-
ни двамата извършите-
ли. Тялото на мъжа бе 
открито на 1 септември 
в градинка на ул. „Тинтя-
ва“ в кв. „Изток“. Сигна-
лът е подаден от жена, 
след като 13-годишното 
й дете попаднало на тру-
па, докато разхождало 
кучето си. При огледите 
бе установено, че жерт-
вата е пребита до смърт 
с дървени пръти, като 
конкретната причина 
за смъртта е тежка че-
репно-мозъчна травма. 
Десислав Петров рабо-
тел като строител, а ве-

черта преди убийството 
бил с приятели по чаш-
ка. Първоначално бяха 
задържани двама от тях. 
При разпитите им обаче 
те издали кои са истин-

ските извършители на 
жестокия побой. Едини-
ят от тях бил обявен ос-
вен за общодържавно 
и за международно из-
дирване.

П а с -
тир бе 
з а д ъ р -
жан в 
п о л и -
ц е й -
с к и я 
арест в 
Чепела-
ре, след 
като в 
п и я н о 
състоя-
ние се 
е блъс-
нал с кола в паркиран 
хеликоптер в село Па-
велско. При сблъсъка са 
нанесени щети на хели-
коптера. Повредена е 
системата за пръска-
не и обработка на гори 
срещу вредители. След 
инцидента шофьор-
ът и пътникът в кола-

та избягали и се укрили. 
Двамата пияни учас-

тници в катастрофата са 
разкрити по записите от 
охранителните камери 
в района. Хеликопте-
рът е на частна фирма, 
с която е сключен дого-
вор за пръскане на гори 
в Родопите. 

Убийците
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Не знам какво ме 

тегли всяка нощ все 
към хладилника!

Мисля си, че сигур-
но са магнитчетата на 
вратата?


само хлябът да бъ-

де бял – изобщо не е 
достатъчнo.

Трябва си и суджук, 
задължително.


какво толкова му 

трябва на един мъж... 
Сутринта едно гор-

чиво кафе и след то-
ва една любима же-
на, която да му вгор-
чи останалата част от 
деня...


- Добър ден, ще на-

правите ли дарение за 
нашия старчески дом?

- Ама как, разбира 
се, ето ви тъщата!


Значи, ако обичаш 

жена си, дай й пари и 

я пусни в мола. 
Ако случайно не се 

върне, тя знае, че си й 
дал всичките си пари.


съобразителната 

домакиня още по вре-
ме на сутрешния секс 
мисли какво да сготви 
за обяд.


Питане в мъжки фо-

рум:
„Не знам струва ли 

си изобщо да продъл-
жаваш контактите си с 
жена, която още не ти 
е „пуснала“, след като 
вече си я разсмял це-
ли три пъти?“


истерия. 16 години, 

риташ вратата, разби-
ваш смартфона в сте-
ната, крещиш.

Истерия. 27 години, 
вратата е скъпа, мон-
тажът също, смартфо-
на още го изплащаш... 
само крещиш.

Истерия. 30 годи-
ни... децата спят... са-
мо седиш..


арбалетите сигур-

но съответстват на 
Ф-16.


Отчаяните роди-

тели на Софка толко-
ва много искаха внуци, 

че започнаха да й забра-
няват да спи в къщи !


Един мъж бил при 

психиатър. Лекарят по-
казал на пациента лист 
с размазано мастилено 
петно:

- Какво виждате тук?
- Ами... виждам един 

тъжен самотен човек, 
изнемогващ от общу-
ването с идиоти, от до-
садната и нископлатена 
работа и изключително 
гадния и несправедлив 
живот...

Психиатърът скри-
шом избърсал сълзите 
си:

- А на тази картинка?


Притеснен данъчен 
шеф към свой служител: 

- Вземи и си изтегли 
поне последните три 
заплати от сметката, че 
започва да прави много 
лошо впечатление.


На последната про-

вела се акция „Рок сре-
щу наркотиците!“ 

Наркотиците катего-
рично победиха с 5:0!...


Важна информация:
„ЦЕРН е на второ мяс-

то в света по броя на на-
учните открития за по-
следните десет години. 

За наша радост на 
първо място, разбира 
се, е „БГ-Мама“.


само докато жената 

спи за нищо не си вино-
вен!

То пак не се знае де...


скъпи жени, 
нека мъжете 
ви мислят, че 
са по-умни 
от вас. Че 
са по-та-
лантли-
ви, по-
с п о -
собни, 
и з к а р -
ват по-
вече па-
ри. Нека!

Но   ц*ците, 
не  забравяй-
те, ц*ците са си у 
вас...


Това е най-доброто 

пожелание за един мъж:
- Дано не ти се случва 

онова, което мисли май-
ка ти, когато не си вди-
гаш телефона, и нека ти 

се случва 
онова, ко-
ето мисли 
жена ти...

- Знае-

те ли коя 
е най-
плодови-
тата ис-
т о р и ч е -
ска лич-
ност?

- Напо-
леон - има 
роднина 
във вся-
ка психи-
а т р и ч н а 
клиника.

разго-

вор на младо семейство 
преди лягане:

- Жена, сега ще спим 
ли или какво?

- Първо ще има ”или 
какво”, а после може и 
да спим...


Много ми е интерес-

но при строителството 
на църкви дали се про-
ектират грехоотводи?


Двама си говорят..
– Брат, много ми се 

иска да ходя в Испания  
и там 

от би-
ковете да бягам...

– Ти па чак в Испа-

ния ще ходиш... 
Ми ходи на дискоте-

ка в Перник, бутни ня-
кой и бегай да те ви-
диме...


Бях с гаджето снощи 

и тя ми казва:
- Мило, сега ще прека-

раш най-горещата нощ в 
живота си!

И в 
тоя мо-
м е н т 
и з к л ю -
чи кли-
матика!


с т а -
ро на-
р о д н о 
п о в е -
рие каз-
ва:

„ А к о 
м н о -
го чес-
то по-
сещава-
те хла-
д и л н и -
ка нощ-
но време, най-вероят-
но сте болен от пълно-
гъзие.“


според последните 

статистически данни то-
пим се по-бързо от по-
лярния лед! 

Ако продъл-
жава та-

к а , 

с л е д 
много крат-

ко време от нас ще ос-
танат само надписите 

ми отмъсти за всич-
ки вас!


- скъпа, искаш ли да 

дойдеш с мен на фит-
нес?

- Дебела ли ме нари-
чаш?

- Тогава не идвай, 
щом не искаш.

- Мързелива ли ме 
наричаш?

- Успокой се, любов 
моя.

- Истеричка ли ме на-
ричаш?

- Нямах това пред-
вид..

- О, значи съм лъж-
киня!

- Тогава не идвай.
- Чакай бе, защо ис-

каш да ходиш сам?!


„Всеки семеен чо-
век трябва да има 
свое лично простран-
ство. 

Като правило - това 
е любовницата.“

Из хартата за пра-
вата на Човека.


Урок по химия. 

Учителката:
- Мария, какъв е 

цветът на твоя раз-
твор?

- Червен.

- Правилно. Седни, 
отличен 6.

- Катя, а при теб?
- Оранжев.
- Не е точно така. 

Много добър 5, седни.
- Валери, цветът на 

твоя разтвор?
- Черен.
- Двойка. Кла-а-ас! 

Залегни!!!!


Един мъж, който 
постоянно бил хокан 
от жена си, че бил 
мижитурка и светов-
но неизвестен, един 
ден се втурнал вкъщи, 
размахвайки вестник 
в ръка:

- Жена, вече съм из-
вестен! Във вестника 
пише за мен!

- Какво пише, бе 
мухльо, я покажи!

- Ето виж, тук на 
69-а страница пише, че 
градският транспорт е 
превозил през изми-
налата година един 
милион пътници - и 
аз съм в това число!

„хОй“ и „кОр“.


- господине, искаме 
да ви предложим много 
интересна работа точно 
като за вас!

- Добре де, а заплата-
та как е?

- Е, заплатата не е чак 
толкова интересна!


- Ееех, сине, аз, кога-

то бях на твоите годи-
ни, камък да стисна, во-
да пускаше!

- Абе тате, и аз като 
стана на твоите години, 
същите глупости ще раз-
правям!


- абе може ли да ми 

кажете кво е това поли-
тика?

- Добре бе, ти на ко-
мар оная работа виждал 
ли си я?

- Не.
- Да знаеш, политика-

та е още по-тънка рабо-
та.


- Някои казват, че сте 

голям експерт по жени-
те.

- Е, чак голям, не! Най-
обикновен потребител 
съм!


ако жена в твое при-

съствие се държи като 
малоумна, това значи, че 
е влюбена в теб или си е 
малоумна.


из „Записките на сле-

дователя“:
-  Жертвата е била уда-

рена с кръгъл тъп пред-
мет.

Заподозреният:
- С глава я ударих!


скучно ви е в ме-

трото? Започнете 
да се се взирате и 

разглеждате чо-
века срещу вас 
около 1-2 ми-
нути. После из-
вадете телефо-
на си и на ви-
сок глас кажете: 

„Ало, шефе, наме-
рих го.“


Уважаеми млади 

дами, които може би 
съм нагрубил, обидил 
или наранил! Мили 
мои, не се тревожете 
за нищо. Намери се та-
кава проклетия, която 

То пак не се знае де...


скъпи жени, 
нека мъжете 
ви мислят, че 
са по-умни 
от вас. Че 
са по-та-

и там Ако продъл-
жава та-

к а , 

рена с кръгъл тъп пред-
мет.

Заподозреният:
- С глава я ударих!

трото? Започнете 

Но   ц*ците, 
не  забравяй-
те, ц*ците са си у 


 е най-доброто от би-

с л е д 
много крат-

разглеждате чо-
века срещу вас 

на си и на ви-
сок глас кажете: 

„Ало, шефе, наме-
рих го.“

Уважаеми
дами, които може би 
съм нагрубил, обидил 
или наранил! Мили 
мои, не се тревожете 
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като хората

Работа на мъжа е да извърши подвиг  

Влизам в любимото 
си квартално заведе-
ние и какво да видя – 
на една от масичките 
седи генерал! По-рано 
тук съм срещал старши-
ни, лейтенанти, а сега – 
цял генерал! Журналис-
тическата тръпка свет-
кавично ме разтърси и 
аз моментално се при-
ближих до масата му: 

- Господин генерал, 
извинявайте, че ви без-
покоя тук – в барчето, 
но понеже…

- Момче, ти служил ли 
си войник бе?! – строго 
ме прекъсна генералът.

- Тъй вярно! – отвър-
нах.

- Тогава защо не се 
обръщаш по устав?! – 
още по-строго рече той. 
– Я се върни!

- Слушам! Господин 
генерал, журналистът 
Бежански, разрешете 
да се обърна по служе-
бен въпрос!

- Разрешавам! – бла-
госклонно кимна гене-
ралът.

- Господин генерал, 
във връзка с превъо-
ръжаването…

- Абе ти как разбра, че 
съм генерал? – отново 
ме прекъсна той.

- Ами по лампазите на 
панталона ви…

- А! Верно бе! Гледай 
ти! – засмя се генералът. 
– Облякъл съм си ци-
вилното сако, а надолу 
– с лампази! Ццц! Пуста 
склероза! Нищо! Казвай 
какъв ти е зорът, боец!

- Господин генерал, 
разрешете да доложа!

- Остави, остави ус-
тава, боец! Щом съм по 
цивилно сако, дай да си 

заменени с лодки едно-
дръвки, самолетите – 
с делтапланери, а под-
водниците – с леково-
долази и с дресирани 
делфини. Много армии 
вече въвеждат дреси-
рани делфини на въо-
ръжение! Така хем вой-
ската ни ще бъде обо-
рудвана с всичко необ-
ходимо, хем ще минем 
по-евтинко и няма да 
трошим луди пари за 
многоцелеви изтреби-
тели, за фрегати и за 
субмарини. Разбираш 
ли ме, или не можеш 
да ме разбереш?

Искрено се възхи-
тих:

- Гениално, госпо-
дин генерал! 

- Гениално не, ами 
повече от гениално!  - 
отново гордо се изпъ-
чи генералът. – Казах 
ти аз – мислено е! Та 
какъв ти беше другият 
въпрос?

- Имаме ли ние, с из-
винение, армия въоб-
ще, че да я превъоръ-
жаваме?

- Хе-хе! – отново се 
засмя той. – Хубава ра-
бота! Имаме ли армия? 
Хе-хе! Ми имаме, раз-
бира се! Ела на Шести 
май на парада и ще я 
видиш армията! Цяла-
та ще я видиш!

- Сърдечно благода-
ря, господин генерал! 
Разрешете да напусна!

- Свободен си, мом-
че, свободен си! Впро-
чем, чакай! Келнер, я 
дай на момчето едно 
виски! От мене!

Благодарих и изпих 
уискито с удоволст-
вие…
Димитър БЕЖаНски 

страницата подготви иван ВасЕВ

Армията ни е на боен пост!

Туршия

Уж на шега

говорим като цивилни, 
остави устава! Викаш, че 
си журналист, а?

- Тъй вярно!
- Остави устава! – 

строго свъси вежди ге-
нералът. 

- Слушам! Тоест – до-
бре! – изпънах се като 
струна аз.

- Сядай, сядай и док-
ладвай! Тоест – казвай!

- Във връзка с превъ-
оръжаването на армия-
та…  За нашите читате-
ли ще бъде интересно 
да научат, първо, откъ-

де пари за превъоръжа-
ване, след като се гово-
ри за подмяна на мор-
ския и въздушния флот, 
а това ще струва мили-
арди…

- Така, така… - кимна 
генералът –  Верно е, ми-
лиарди ще струва…

 - И второ – продъл-
жих въпроса си аз, – ние 
имаме ли изобщо армия, 
че да я превъоръжава-
ме?

- Хе-хе! – засмя се ге-
нералът. – Ей, големи 
гяволи сте това журна-
листите! Все гледате да 

хванете човека натяс-
но! Нооо ти, момче, не 
си познал! Не-си-поз-
нал! Веднага отговарям! 
Откъде пари, викаш?

- Тъй вярно! Тоест – 
да! Откъде пари?

- Много е просто, мом-
че! Мно-го е про-сто! За 
никого не е тайна, че 
нашата армия се състои 
главно от генерали, пол-
ковници  и подполков-
ници! Значи драстично 
съкращаваме бройката 
на полковниците и под-
полковниците и оставя-

ме в командния състав 
само генералите! Маха-
ме ги тия хрантутници 
- полковничета и под-
полковничета, и майо-
рите можем да махнем, 
и ето ти почти милиард 
за превъоръжаване!

- Милиард – добре! – 
казах. – Но все пак тряб-
ва да се купуват само-
лети, фрегати, подвод-
ници… Милиард няма 
да стигне…

- Мислено е по въпро-
са, момче, мислено е! – 
гордо каза генералът. – 
Корабите могат да бъдат 

каПиТалисТиЧЕскО 
сърЕВНОВаНиЕ

На когото е по-голямо
имуществото,
на негова страна е
преимуществото!

ЮНак 
МаТЕриалисТ

Той само за слава
не ще да въстава.

Турхан расиЕВ

Женска работа е 
всичко останало: да из-
глади риза и панталони 
за мъжа, който извърш-
ва подвига, да лъсне 
меча и доспехите, да 
изчисти коня и да му 
сложи седлото и сбру-

ята, да нахрани мъжа 
преди подвига, да му 
напомни за мястото и 
времето на извършва-
не на подвига, да го из-
прати до мястото за из-
вършване на подвига, 
да организира драко-

на, така че да не про-
пусне подвига на мъжа, 
след подвига да приве-
де бойното поле в по-
рядък, да прибере ри-
зата и панталоните в 
пералнята, да почисти 
меча и доспехите, да 

прибере коня в конюш-
нята, да разтреби тяло-
то на дракона, да на-
пише отчет за това как 
мъжът е извършил под-
вига, да изглади ризата 
и панталоните на мъжа 
за следващия подвиг…

(например да убие дракон)

Горската комисия по социалните и моралните въ-
проси беше затруднена от поставените й такива за 
разрешаване:

1. Да се отпусне жилище на охлюва.
2. Да се разгледа поведението на сърната с оглед 

все по-нарастващите рога на съпруга й – елена.
3. Да се предоставят на мечката още пет кошера 

за лично ползване.
4. Да се назначи лисицата за възпитателка в заеш-

кото училище.
5. Да се присвои на вълка званието „почетен ве-

гетарианец“.
Ала след гръмки дебати комисията отложи разглеж-

дането на въпросите. Членовете й решиха да се запоз-
наят с богатия опит на хората при решаването на по-
добни проблеми, тъй като, кой знае откъде, таралежът 
бе дочул, че те ги решават с помощта на връзки. А е 
добре известно, че горските обитатели все още ходят 
боси и поради това бяха още боси в това отношение…

Споделихме с брат ми Боби 
(вече има ново хоби) -
зимна рязана туршия,
научил я от комшия.

От домати по-зелени
във буркани подредени
копър, сол, оцет и чесън -
начинът е прост и лесен.

Още са необходими 
целина и аспирини.
Сипва се вода гореща
и… капачката – насреща.

А след седмица до две
може и да се яде,
но ще трябва и ракия
с превъзходната туршия!

Ето, знаеш вече как!
Нужен също е мерак,
пробвай, не ще съжаляваш,
даже после ще разправяш –

как със тази придобивка
и ракия, мека, пивка,
литваш чак до небесата,
за да видиш чудесата!

 * * *
Рецепта – непретенциозна,
но с компания сериозна 
дегустирай! За представа,
от мен успех и наздраве! 

антон ЦаНЕВски

атанас  ЖЕляЗОВ


