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на стр. 2

в крайна сметка от „турски поток” ще има 
отклонение, минаващо през България и отна-
сящо основно сибирски газ към Южна европа. 
Онова, на което Брюксел и вашингтон попре-
чиха преди години, нямаше как да не се случи. 
Просто синьото гориво е жизнено необходи-
мо в тази част на континента. 

Бойко се похвали, че е провел редица изто-
щителни преговори и със сетни сили се е пре-
борил да не ни заобиколи съоръжението. до-
бави между другото и за приятелството си 
с емира на саудитска арабия, спечелила кон-
курса за изграждането на енергийната магис-
трала. не пропусна да напомни, че провалени-
ят „Южен поток” е по вина на корупционни 
сделки! истината е друга. удариха ни санкци-
ите срещу русия, от което загубихме десетки 
хиляди работни места и огромен финансово-
стратегически подарък. сега ще плащаме над 
2 млрд.  лева. и не е известно колко наши фир-
ми ще се трудят под арабско ръководство. 

ако някой свързва благословията от Белия 
дом с топли чувства към многострадалната 
родина, греши! наследникът на емира на най-
богатата близкоизточна страна е пръв при-
ятел с янките и защитава техните интере-
си в региона. ако някой друг бе предпочетен 
за строител, вероятно отново щяхме да пи-
ем чаша студена вода. „П“

на стр. 6

Обикновено за 
възрастни се смя-
тат хора, стигнали 
до момента на пен-
сиониране. В Бълга-
рия според проме-
ните, влезли в сила 
от 1 януари 2016-а, 
през 2019 г.  жените 
придобиват право-
то на заслужена по-
чивка, когато са на 
61 години и 4 месе-
ца, а мъжете - на 64 

Едва 1433-ма души са поискали 
да се пенсионират по стария ред с 
трите „златни години” стаж преди 
1997 г. от 4 май досега.

Да, малка България 
даде и продължава да 
дава на света велики пе-
вци. Заради робството и 
закъснялото ни истори-
ческо и културно разви-
тие българската опера 
се роди късно, в пър-
вите две десетилетия на 
ХХ век. 

90 години 
от рождението 
на николай 

гяурОв

Млад доктор ни учи 
да живеем здравословно

Личният живот на първия цар на 
Третото българско царство винаги 
е бил богат на слухове и истински 

случки.    
Фердинанд Максимили-

ан Карл Леополд Мария 

да спрат да 
работят до-
ри и след со-
лиден трудов 
стаж ще се от-
далечава във 
времето. Но 
пък, от друга 
страна, ако се 
погледне с ус-
мивка на този 
факт, все по-
късно хората 
ще могат да 

ще се увеличава от пър-
вия ден на всяка след-

ваща календарна годи-
на. Тоест така шансът 

цеЛуНат 
от Бога

Пенсионерите от 
Първомай хвалят своя 
кмет – осигурява им 
клубната база, участи-
ето в празници, фести-
вали, прегледи на ху-
дожествената само-
дейност.

Категоричните указания на Б. Борисов към него-
вите кандидат-кметове е да показват сътвореното 
и да не влизат в спорове с опонентите. Не отрича-
ме, че за десет години немалко бе построено. Но 
постоянно възникват въпроси от съвсем прагма-
тично естество. Дали конкурсите на фирмите са 
били прозрачни, за какви пари се е изградил съ-
ответният обект, какво е качеството и дали това е 
най-необходимото нещо за региона. на стр.  4

на стр. 11

„ГрАдъТ Е 
В МЕН и 
АЗ СъМ 
В НЕГО“

Ангел 
ПАПАЗОВ:

се нарекат възрастни...години и 2 месеца. Въз-
растта за пенсиониране 

Сакскобургготски 
встъпва на българ-
ския престол на 2 ав-
густ 1887 г., когато е 
едва 26-годишен. С 
идването си в заспа-
лата и сива по това 
време столица на би-
вшата османска про-
винция той загърбва 
бурния бохемски жи-
вот, на който се рад-
ва във Виена. 

на стр. 5

местни избори 2019

ПОЗиЦия

Тайният брак на 
 княз Фердинанд

четиво с 
продължение

Ðоманът 
на моÿ 
æивот

Личният живот на първия цар на 
Третото българско царство винаги 
е бил богат на слухове и истински 

Тайният брак на Тайният брак на Тайният брак на 
 княз Фердинанд княз Фердинанд княз Фердинанд

В следващия
брой
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2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Погасителна давност

Изплащането на добавката

От стр. 1
Отделно 2203-ма души, които са били в зава-

рено положение от 31 декември 2018 г. до 3 май 
2019 г. (преди да влязат в сила новите правила), 
също са предпочели пенсиите им да се пре-
сметнат и с трите „златни години”. Те могат да 
упражнят еднократно правото си на избор до 4 
ноември, като подадат заявление за изчисляване 
на индивидуалния коефициент по старата мето-
дика и съответно занесат документите за стаж, 
обясниха от НОИ.

Според експертите категорийните работници 
като миньорите, както за хората, които са взема-
ли заплати над средната преди 2000 г., ще е по-
изгодно да се пенсионират по старата формула 
и да ползват за изчисление на пенсията си трите 
„златни години” преди 1997 г. Това са годините, 
в които доходите на кандидата за пенсия са би-
ли най-високи спрямо средните възнаграждения 
за страната.

От началото на годината общо 51 082-ма души 
са подали заявления за лична пенсия, свързана с 
трудова дейност. „За всички, които след влизане-
то в сила на законовата промяна не са пожелали 
пенсията им да бъде определена при прилагане 
и на старата методика, тя е отпусната по новия 
ред”, обясниха от НОИ.

Това означава, че за над 46 хил. души е по-из-
годно да се пенсионират с осигурителния доход 
след 2000 г.

Учителите са най-облагодетелствани от новата 
формула, показват изчисленията на експертите. 
Причината е, че през последните години запла-
тите им растат. За хората в сектор „Сигурност” 
новата формула също дава по-висока пенсия.

Няма разлика при изчисляването на пенсията 
по новата и старата методика при тези, които 
са се осигурявали на максималния или на ми-
нималния осигурителен доход. Преди време из-
численията на експертите на НОИ показаха, че 
възможността за избор между двете формули 
ще даде среден размер от 420 лв. на пенсиите, 
отпуснати през 2019-а.

Правото на избор по коя методика да се из-
числява бъдещата пенсия бе дадено с промени 
в Кодекса за социално осигуряване, приети през 
април. До тях се стигна, след като хора започнаха 
да се оплакват, че действащите от 1 януари 2019 
г. разпоредби ги ощетяват и намаляват размера 
на прогнозната им пенсия.

Хората могат да избират между двете методики 
до началото на 2023 г.

За да няма объркване, от 7 май НОИ автома-
тично смята коя пенсия е по-изгодна и дава по-
високата. За целта трябва да се направи специ-
ална отметка в заявленията. Ако хората забравят 
да отбележат, че искат пенсията им да се пре-
изчислява по старата формула, но предоставят 
документи за „златните години”, експертите пак 
ще смятат и двете.

При подаването на документи за пенсиони-
ране трябва да се предоставят доказателства за 
трите т. нар. златни години стаж преди 1997 г. – 
редовна трудова книжка или валидни удостове-
рения за пенсиониране.

При липса на документ от фалирало предпри-
ятие НОИ проверява в архивите си осигурител-
ния стаж. Ако и експертите не могат да открият 
оригинални документи, пенсията се смята с до-
хода след 2000 г.

99-годишната Ли-
лиан Уебър от Айова 
има хоби да шие дре-
хи в помощ на афри-
канските деца. Цел-
та на Уебър била да 
ушие 1000 рокли до 
100-тния си рожден 

ден. И тя не само ус-
пяла да я постигне, 
но я завършила пред-
срочно.

„Повечето хора 
казват, че пенсионе-
рите не вършат ни-
що, но в действител-
ност правят много”, 
споделя Лилиан.

В помощ 
на децата От 1 септември 2019 

г. се променя редът за 
изплащане на добав-
ката за чужда помощ 
към пенсиите на лица-
та с увреждания, които 
са подали в Агенцията 
за социално подпомага-
не (АСП) заявление-де-
кларация за предоста-
вяне на лична помощ с 
изричното съгласие тя 
да се превежда на АСП 
след сключване на тру-
дов договор с асистент. 
За тези лица Национал-
ният осигурителен ин-
ститут (НОИ) е длъжен 
да превежда на агенци-
ята дължимата сума за 
добавка за чужда по-
мощ за времето от да-
тата на започване на из-
пълнението на трудо-
вия договор с асистен-
та (винаги от първо чис-
ло на месеца, следващ 
месеца на сключване на 
договора) до края на ме-
сеца, в който договорът 
е прекратен. След като 
договорът с асистента 
бъде прекратен, НОИ 
ще започне отново да 
изплаща добавката към 
пенсията на лицето за 
периода от първо чис-
ло на месеца, следващ 
месеца на прекратява-
нето, до края на месе-
ца, през който е склю-
чен нов трудов договор.

Промяната е във 

връзка с влизането в си-
ла на Закона за личната 
помощ и на чл. 50а от 
Наредбата за пенсиите 
и осигурителния стаж и 
засяга само лицата с ув-
реждания, които са по-
дали заявление-декла-
рация в АСП  за предос-
тавяне на лична помощ 
от асистент. Тя се отнася 
единствено за добавки-
те за чужда помощ към 
изплащаните им пен-
сии, но не и за самите 
пенсии. Те ще продъл-
жат да се изплащат от 
НОИ по досегашния ред.

За лицата с увреж-
дания, за които има 
сключен трудов дого-
вор с асистент до 30 ав-
густ 2019 г. включител-
но, дължимите за ме-
сец септември суми за 
пенсии и други добавки 
(без добавката за чужда 
помощ) ще бъдат изпла-

тени от НОИ с пенсио-
нен запис по заявения 
от тях начин – в пощен-
ска станция или по бан-
ков път. От октомври 
2019 г. изплащането им 
ще става в обичайните 
срокове.

Същият ред за изпла-
щане на пенсиите и до-
бавките за чужда помощ 
ще се прилага и за лица-
та с увреждания, които в 
бъдеще подадат в АСП 
заявление-декларация 
за предоставяне на лич-
на помощ със съгласие 
за превеждане на до-
бавката им за чужда по-
мощ след сключване на 
договор с асистент. 

Справки и консулта-
ции относно дължимите 
суми за пенсии/добавки 
могат да се правят в съ-
ответното териториал-
но поделение на НОИ, 
което ги изплаща.

Читателите на в. 
„Пенсионери“ често се 
сблъскват с различни 
правни понятия, които 
понякога се оказват ва-
жни за правилното уп-
ражняване на техните 
права и интереси. Та-
кова понятие е давност-
та. В настоящата консул-
тация ще обясня какво 
представлява правното 
понятие ДАВНОСТ. Тук 
ще разгледам давността 
в гражданското право. 

Давността по сво-
ята правна същност 
представлява пери-
од от време, с изти-
чането на който за-
конът свързва на-
стъпването на опре-
делени правни по-
следици. За да стане 
ясно на читатели-
те, ще дам пример. 
Взели сте пари наза-
ем, които сте се за-
дължили да  върне-
те на заемодателя. По 
различни причини не 
ги връщате  след опре-
деления срок, пример-
но от 5 години. В този 
случай вашият креди-
тор, заемодателят, губи 
възможността да иска 
от вас по съдебен ред 
да му върнете заема. То-
ест той изпада в невъз-
можност да иска защита 
на правото си по съде-

бен ред. В този случай 
ние говорим за т. нар. 
погасителна давност. 
Тя е уредена в Закона 
за задълженията и до-
говорите (ЗЗД). В член 
110 на ЗЗД се казва: „С 
изтичане на петгодиш-
на давност се погася-
ват всички вземания, за 
които законът не пред-
вижда друг срок.“ Тук  са 
посочени  общите пра-
вила на давността, уре-
дени в чл. 110 до чл. 120 

ЗЗД. Тази уредба играе 
ролята на общ закон за 
цялото гражданско пра-
во. Освен общата петго-
дишна давност законът 
предвижда и други по-
гасителни давности. В 
чл. 111 ЗЗД се посоч-
ва: „С изтичане на три-
годишна давност се по-
гасяват:

а) вземанията за въз-
награждение за труд, за 

които не е предвиде-
на друга давност”. Ще 
дам пример. Работи-
те във фирма и по ед-
на или друга причина 
сте уволнени и не сте 
си получили трудовото 
възнаграждение. Имате 
възможност в тригоди-
шен срок от уволнени-
ето да търсите парите 
си от работодателя. В 
Кодекса на труда вече 
детайлизирано е уреде-
на давността по трудо-

вите право-
отношения. 
Тригодишен 
е срокът и за 
„вземанията 
за обезще-
тения и не-
устойки от 
неизпълнен 
д о г о в о р “ . 
П р и м е р -
но, сключи-
ли сте дого-
вор,  в кой-

то се предвиждат не-
устойки или обезщете-
ния при неизпълнени-
ето му. Имате възмож-
ност в тригодишен срок 
да предявите на неиз-
правната страна по до-
говора тези ваши иска-
ния. Чл. 111, буква „в“ 
определя тригодишен 
давностен срок и за 
„вземанията за наем, за 
лихви и за други пери-

Право на избор  
при изчисляване 

на пенсията

одични плащания“. То-
ва означава, че наемо-
дателят може да търси 
дължимия наем по до-
говор за наем от наема-
теля в тригодишен  срок 
за неплатени вноски по 
наема. Законът твърдо 
фиксира давностните 
срокове в  чл. 113, ка-
то казва: 

„Недействително е 
съглашението, с което 
се скъсяват или удъл-
жават установените да-
вностни срокове, как-
то и отказът от давност, 
преди тя да е изтекла.“

Тук няма да се спирам 
на въпросите със спира-
не на давността и нейно-
то прекъсване, защото 
тези въпроси са твърде 
професионални и имат 
академичен характер и 
не биха могли да се раз-
берат правилно от хо-
ра без юридическо об-
разование.  Накрая ще 
препоръчам при въз-
никване на проблеми 
с давността да търсите 
правна помощ от адво-
кат, преди да потърси-
те вземанията си, защо-
то може при неправил-
но заведени дела, каса-
ещи давностните сроко-
ве, да направите големи 
разходи и резултатът от 
тях да е изцяло във ва-
ша вреда. 

В следващия брой ще 
се спра на ПРИДОБИВ-
НАТА ДАВНОСТ.
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б и с е р

Без лекар в XXI век
Вече няколко годи-

ни жителите на Горуб-
ляне нямат здравна 
служба, а най-потър-
певши са възрастните 
хора. Затова  лекари 
от столичната болни-
ца "Св. Анна" отидоха 
на място, за да ги пре-
гледат. Специалистите 
от болница "Св. Анна" 
не за първи път пре-
глеждат безплатно. 

Икономически 
растеж

Брутният вътрешен 
продукт на България 
се повиши през второ-
то тримесечие с 0,8% 
спрямо първото три-
месечие на годината, 
когато нарасна с 1,2%, 
но икономическият 
растеж на годишна ба-
за остана стабилен на 
ниво от 3,5%.

Ниски лихви

Лихвите ще се запа-
зят ниски за неопре-
делено дълго време, 
прогнозира подупра-
вителят на БНБ Калин 
Христов. В икономи-
ката на  България има 
дълбоки структурни 
проблеми, например 
застаряващото насе-
ление и все по-малко-
то работна ръка, която 
всяка година  се свива 
с 90 000.

Живот на кредит

От 10 май ЕС  е из-
черпал ресурсите, ко-
ито планетата може да 
му даде за една година, 
и  от тази дата европей-
ците живеят на кредит.

колкото и да му е кри-
во на Борисов, това не е 
война между институци-
ите. Това е война за раз-
личното бъдеще на Бъл-
гария.

александър симов

Заплатите в София най-високи

Тройно скача медът  
от кошера до магазина

НеравеНство в доходите

В София средната заплата е 1724 
лв. Столичани взимат с около 480 
лв. повече от средното възнаграж-
дение за страната, което е в размер 
на 1247 лв., сочат последните офи-
циални данни на Националния ста-
тистически институт за месец март. 

Но ако от данните на НСИ се из-
вадят възнагражденията в столица-
та, се оказва, че средната заплата за 
останалата територия на страната е 
малко над 1000 лв., а столичани взи-
мат със 70% повече, пише "Труд".

Само в девет области заплатите 
са средно над 1000 лв., сочат още 
данните на НСИ. Веднага след сто-
лицата по доходи се нареждат жи-
телите на Стара Загора със средна 
заплата от 1179 лв. Основната при-
чина за това са заводите за произ-
водство на части за автомобили в 
града.

На трето място с 1145 лв. е София 
област. Това се дължи на факта, че 
много хора работят в столицата, но 
живеят в съседните градове.

Всеки пациент, кой-
то е прекарал известно 
време в досег с българ-
ската държавна здрав-
на система през послед-
ните години, неминуе-
мо е забелязал, че обик-
новено е пасивен на-
блюдател на случващо-
то се с него. Получате-
лят на здравна услуга не 
е достатъчно добре ин-
формиран, не взема ре-
шения за здравето си и 
често не знае какъв ще 
е резултатът от лечени-
ето му. Подписът му под 
„информираното съгла-
сие“ по различните кли-
нични пътеки и проце-
дури обикновено е фор-
малност и не е придру-
жен от яснота какво и 
защо ще бъде извърш-
вано. Какви са причини-
те за липсата на адек-
ватно участие в систе-
мата от страна на паци-
ентите?

Световната здравна 
организация (СЗО) де-
финира участието на 
пациента в здравната 
система като „овластя-
ване” (empowerment): 
процес, чрез който па-
циентът придобива по-
голям контрол върху 
решенията и действи-
ята, засягащи неговото 
здраве. Това включва 
възможността пациен-
тите да изразяват нуж-
дите си, да обясняват 
притесненията си и да 
участват във вземането 
на решения за подобря-
ване на здравето си.

Съществуват редица 

на брой изследвания от-
носно ползите от включ-
ването на пациента в ле-
чебния процес. Ако се оп-
итаме да обобщим ефек-
тите, те са:

-  Подобряване на 
здравните резултати – 
пациентите са по-склон-
ни да следват препоръ-
ките на лекарите по отно-
шение на своето лечение.

-  Избягване на излиш-
ното търсене и предлага-
не на здравни услуги, ко-
ето увеличава ефектив-
ността и ефикасността на 
системата.

-  Подобряване на връз-
ката лекар – пациент, на-
пример чрез повишава-
не на времето, което ле-
карят отделя на пациента 
за информиране, изграж-
дане на добра комуника-
ция между двете страни и 
повишаване на доверие-
то между тях.

- Подобряване на кон-
трола върху предоставе-

Мястото на пациента  
в здравната система

България е държава-
та в Европейския съюз 
(ЕС) с най-голямо нера-
венство в доходите, по-
казват данни на Евро-
пейската статистиче-
ска служба (Евростат). 
През 2017 г. 20% от на-
селението с най-висо-
ки доходи са получили 
8,2 пъти повече от 20% 
от населението с най-
ниски доходи, показват 
данните. През 2018 г. 
разликата намалява до 
7,66 пъти, като страната 
ни остава първа по този 
показател. През 2017 г. 
средното за ЕС съот-
ношение е 5,2. В Чехия 
и Словения е отчете-
на най-малка разлика 

- по 3,4 пъти. След-
ва Финландия - 3,5 
пъти, Словакия - съ-
що 3,5 пъти, и Бел-
гия - 3,8 пъти. По то-
зи повод председа-
телят на синдикал-
ната организация 
КТ "Подкрепа" Ди-
митър Манолов ко-
ментира, че бълга-
рите сме с най-ни-
ските доходи, защо-
то това е политиче-
ска грешка от 90-те 
години, когато стра-
ната ни се рекламираше 
пред инвеститори с то-
ва, че тук за малко пари 
могат да се намерят до-
бри специалисти.

"Ние така я подкарах-

вени хора могат да оти-
дат на различни места, 
за да видят как се запла-
ща техният труд там.

Манолов беше кате-
горичен още, че не тряб-
ва толкова много да въз-
хваляваме западните 
общества, защото има 
неща и у нас, които са 
по-добри от тези в За-
падна Европа.

"Пазарът на труда ни 
от правна гледна точ-
ка е много по-подреден 
от тези в Западна Евро-
па", даде пример синди-
калистът. Той коменти-
ра още, че изоставане-
то ни в заплатите е най-
вече заради пропусна-
тото време и липсата 
на интегрална полити-
ка, която се прави на 
парче.

да се занимава с пче-
ларство у нас.

Съществува и друг 
проблем в сектора, 
смята Балински, и той 
е свързан с обещани-
те пари от земеделско-
то министерство по „де 
минимис“ за отровени-
те пчели, от които ни-
що не е платено. Пче-
ларите не били дали 
доказателства.

„Най-евтината про-
ба за това обаче е 400 
лв. и хората не могат 
да си го позволят“, по-
ясни Балински.

В момента изкупната цена на обикновения мед 
е 3,80-4,00 лв. за килограм, а за биологичния - око-
ло 4,50 лв., обясни Румен Балински от Обедине-
ния български пчеларски съюз пред в. „Монитор” 
и разясни, че цената му скача тройно от кошера 
до продажбата му в магазините.

Според него поне една десета от хората с ко-
шери си изкарват прехраната с пчеларство и тази 
цена е пагубна за тези, които отглеждат пчели за 
поминък, а не за да изкарват допълнително пари 
над основните си доходи.

Добивите са малко по-ниски от миналогодиш-
ните и тези цени стават убийствени за пчелари-
те. Единствено тези, които продават на дребно 
по пазарите и морето, са в по-изгодна позиция, 
тъй като са затворили цикъла и не зависят от 
прекупвачите.

Има и неизкупен мед от 2018 г. Евтиният внос 
също дава своето отражение на ниската цена.

„Около 2000 тона се внасят от Китай и от Ук-
райна за 1,40 евро на килограм до склада на тър-
говците и те отказват да купуват българския мед. 
Очаква се и нов безмитен импорт на цели 45 000 т 
в страните от ЕС от Аржентина и Бразилия“, уточ-
ни браншовикът.

„Когато цената на дребно е 10-12 лв. за кило-
грам мед, изкупната цена трябва да бъде над 6,00-
6,50 лв. за килограм, а сега е три пъти по-ниска и 
това е нерентабилно“, счита Балински.

Все по-висок става рискът скоро да няма кой 

ните услуги в система-
та.

Търсенето и полу-
чаването на адекват-
на информация често 
се оказва проблем в 
здравеопазването. То-
зи проблем се преодо-
лява с активна комуни-
кация от страна на ле-
карите: да обясняват на 
пациентите на разбира-
ем за тях език каква ме-
дицинска дейност е не-
обходимо да се извър-
ши и защо. Пациентът 
от своя страна актив-
но търси информация 
за своето заболяване и 
вариантите за лечение, 
което в съвременната 
дигитална среда може 
да има двояк ефект.

В заключение ще се 
върнем на последното 
предложение за новия 
модел на здравно оси-
гуряване в България и 
доколко той ще овла-
сти пациента и ще го 
постави в центъра на 
здравната система. То-
ва би могло да се случи, 
ако се създадат реална 
конкуренция на осигу-
рителния пазар, обек-
тивна оценка на ка-
чеството на доставчи-
ците на услуги и среда, 
подкрепяща пациента 
в търсенето и получа-
ването на информация 
и реализация на права-
та му. Предстои да ви-
дим дали и кога ще се 
случи това.

ме. Тази парадигма про-
дължи да властва, беше 
оръжие на редица поли-
тици. Хубаво е да при-
помним, че дори в соци-
ализма българите има-

ха най-ни-
ски дохо-
ди в соци-
алистиче-
ския ла-
гер. Още 
т о г а в а 
сме има-
ли про-
п у с н а -
ти неща", 
о б я с н и 
той. По 
д у м и т е 
му няма 

как да имаш добри ра-
ботници с ниски запла-
ти у нас, при положение 
че вече сме в отворен 
пазар на труда и мно-
го качествени и подгот-
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Български

От стр. 1
Бойко не обича по-

добни въпроси. Затова 
пък мед му капе на сър-
цето, ако благодарен об-
лагодетелстван започне 
да го хвали за дадените 
милиони. 

Внушението „Аз давам 
парите!“ вече не дразни 
никого. Наложи го пре-
миерът на думи и дело. 
С чужда пита помен пра-
ви. Милионите, раздавани 
без парламентарен кон-
трол, са излишък, но от 
бюджета, т. е. те са наши. 
Разпределението им е не-
справедливо. Често се на-
ливат средства в каца без 
дъно. А ремонтите в сто-
лицата са пословични! До-
там се стигна, че фирма-
та „Джипси“ твърдо отка-
за да продължи да кори-
гира и изпълнява „глезо-
тиите“ на общинарите. То 
бива, то може, но на ре-
монта да се прави трети 
ремонт е безобразие! По-
неже няма прозрачност и 
защото гражданското об-
щество претръпна, инци-
дентите с ранени пешехо-
дци, спънали се в „перки-
те на акули“ на знаковата 
улица „Граф Игнатиев“, бя-
ха десетки. 

„Откриваме заводи за 
милиони!“ – хвали се Бо-
рисов. Ами нали функцио-
налното му задължение е 
точно такова – да развива 
икономиката и подобрява 
благосъстоянието на бъл-
гарите. Нито едното, нито 
другото е каквото твърди 
той, че е. Щели сме да има-
ме ръст от 3 на сто, дока-
то Италия ще приключи с 
1% нагоре. Да се чудим: на 
натаманените цифри ли да 
вярваме или на реалност-
та? А тя никак не е добра. 
Работодателите бият тре-
вога, че производството е 
в криза, и предвиждат ре-
цесия. Поръчките намаля-
ват, налага се забавяне на 
трудовия ритъм и кратка 
седмица. Затварят се це-
хове, заплатите се свиват 
наполовина. 

Министърът на иконо-
миката тутакси опроверга

ЛоШата НовиНа
В Европа имало нещо 

подобно, но у нас не се за-
белязвали симптоми. Как-
во друго да каже предста-
вителят на патриотите на 
високия пост?! Длъжен е 
да брани кабинета. Пък и 
не е достатъчно компетен-
тен. 

Освен обиколките с ре-
кламна цел и запълването 
на мисиите на телевизии-
те с образа на авторитар-
ния управник, бивш охра-
нител, ежедневните проте-
сти на най-различни съсло-
вия минават на заден план. 
Представят се като мало-
важни и ограничени на фо-
на на всеобщото „спокой-
ствие и стабилност“. Само 
че много рядко на жълти-
те павета пред парламен-
та, Министерския съвет и 
общината не се развяват 
знамена, плакати и лозун-
ги. Понякога митингува-
щите са огромно мнозин-
ство. Както е с групата на 

недоволните от кандида-
турата на Иван Гешев за 
главен прокурор. Обвини-
ха организаторите за по-
литически зависими. Дори 
арестуваха репортер, че е 
снимал полицаите. Спре-
тнаха и антипротест в за-
щита на бъдещия държа-
вен обвинител. Но недоиз-
кусуриха нещата и младе-
жите с добро телосложе-
ние се оказаха отборът по 
ръгби на Перник, същест-
вуващ с благословията на 
кметицата от ГЕРБ. Заед-
но с тях и мутрите се за-
белязаха и представители 
на малцинството, незнае-
щи за какво точно е патар-
дията, но яростно псуващи 
протестиращите. В крайна 
сметка май не остана нор-
мален българин да не е 
разбрал, че управниците 
правят и невъзможното, 
за да поставят на опасна-
та недосегаема магистрат-
ска позиция

своЙ ЧовеК
Адвокат Екенджиев, 

безспорен юридически 
капацитет, в открит текст 
го заяви по националното 
радио. Според него онова, 
което Б. Борисов напра-

ви с Цацаров, се повтаря 
и с Гешев. Той припомни 
записа с твърдението на 
градския прокурор Коки-
нов и обвинението към 
Бойко: „Ти си го избра!“ 
Днес нещата са по-различ-
ни. Умело бе променен за-
кон, за да могат прокуро-
рите заедно с представи-
тели, посочени от парла-
ментарното мнозинство, 
да изпълняват поставена-
та им от Борисов задача 
и всичко да е уж според 
правилата. Изслушването 
на Гешев мина прекрас-
но, без да се задават въ-
проси, най-малкото за на-
правеното от него изявле-
ние в нарушение презумп-
цията за невинност. Вис-
шият съдебен съвет при-
ема казуса за предрешен. 
Етичната комисия хич не 
се спря на проявите на гру-
ба милиционерщина в ду-
ха на тоталитарния пери-
од на устремения към ви-
соката длъжност възпита-
ник на школата, пардон, 
Академията на МВР. При-
зивът на адвокатския съ-
вет да се спре процедура-
та заради неподходящия 
кандидат и допуснати на-
рушения от него остана 
като глас в пустиня. Жур-
налистическите комента-
ри не трогват заклелите 
се пред Темида да бъдат 
честни, безкомпромисни, 
неподкупни блюстители 
на закона в името на на-
рода. Ако тонът на съдеб-
ната репортерка Силвия 
Великова например не е 
подходящ и не се е харесал 
на някого, отстраняването 
й е най-удобният начин да 
й се затвори устата. Само-
забравилите се управници 
тук удариха на камък. От-
къде е дошло „подсказва-
нето“ как да се постъпи с 

колежката, е строго пазена
таЙНа

На прясно назначения 
генерален директор на 
общественото национал-
но радио Светослав Кос-
тов, благодарен, че СЕМ е 
спрял избора си на него, 
скромен директор на ра-
диостанция „София“, яв-
но е било приятно да из-
пълни задачата. Силвето 
обаче е изключително до-
бра професионалистка и е 
обичана от колектива на 
„Хоризонт“, който скача в 
нейна защита. Присъеди-
няват се и журналисти от 
други медии. Ако гилдия-
та на пишещите, на теле-
визионерите и всички ос-
танали, орисани да осве-
домяват обществото, беше 
постъпвала винаги по този 
начин, нямаше да бъде из-
гонен Милен Цветков, да 
спре предаването на Пе-
тър Волгин „Деконструк-
ция“, да изчезнат „Госпо-
дари на ефира“ и дори Шо-
уто на Слави Трифонов ще-
ше да поднови договора 
си с БТВ…

Как се развиха събити-
ята с поредната намеса на 
властта в медиите? Б. Бо-

рисов защити Силвия Ве-
ликова и тя бе върната 
светкавично в ресора си. А 
ние научихме втората част 
от уравнението, посочено 
като причина за незавид-
ното ни място по

своБода На сЛовото
в света. Решенията се взе-
мат не от институциите, 
оторизирани за това, а 
според телефонното пра-
во. Бойко реагира, че не е 
така, и сам се опроверга, 
като добави, че е защитил 
журналистката. Как? Ами, 
разбира се, по телефона. 
Сега знаем кой е спасите-
лят на Силвето. Остава да 
разберем името и на онзи, 
разпоредил да й се „рез-
нат крилцата“. Пробужда-
нето на четвъртата власт 
е знаменателно. Ако про-
цесът продължи, дори и да 
останат слугински вестни-
ци и прочее канали за въз-
действие, правдата ще от-
воюва в началото, а впо-
следствие все по-големи 
победи. Юрий Борисов, 
нарочен за „руски шпи-
онин“, а впоследствие за 
„свидетел“ с белезници, не 
бе защитен по подобен на-
чин. Причината е, че е ляв, 
бивш депутат от БСП, гла-
вен редактор на „Дума“. 
Ето, тук е заровеното ку-

чето! Делим се по идеоло-
гически принцип, вместо 
да сме обединени от рис-
ковата си професия.

Бойко сам настоява 
журналистите да са рав-
ноотдалечени от партии-
те. Отдалечени от опонен-
тите му и близки до него. 
Иначе би разпоредил да не 
се влачат на табуни репор-
терки, когато реже ленти 
в предизборен период на 
отдавна функциониращи 
предприятия. И нямаше 
да изключва микрофони-
те при срещата с новата ев-
рокомисарка Урсула фон 
дер Лайен. А девойчетата 
с модерни записващи ус-
тройства, вместо да повта-
рят хвалбите, щяха да имат 
смелостта да попитат дали 
увеличението на външния 
дълг от 9 млрд. през 2009 г. 
на 27 млрд. лв. сега не е ос-
новата за успехите на ГЕРБ. 
Борча ще плащат и внуците 
ни. И не е правилно той да 
се споменава като процент 
от брутния вътрешен про-
дукт. Заемът си е заем…

За капак на всичко на-
ционалното радио про-
грама „Хоризонт“ спря да 
излъчва предаване за по-
вече от 5 часа. Случи се в 
деня, в който журналисти-
те протестираха в защита 
на Силвия Великова – 13 
септември. От времето на 
Сирак Скитник подобно 
чудо не се беше случвало. 
Дори и по време на вой-
на! Ролята на обществена-
та медия е и социална. По 
нея се съобщават най-ва-
жните новини за нацията 
– природни бедствия, пре-
врати, крупни събития и т. 
н. Независимо от развити-
ето на интернет и прочее 
социални мрежи изключ-
ването на радиото е прес-
тъпление. Прокуратурата 
провери и установи, че до-
ри не е правена профилак-
тика. Каква е била целта на

страННата тиШиНа
все някога ще научим. Бой-
ко обаче веднага уточни: 
„Това е провокация срещу 
властта!“ Онова със затва-
рянето на Търговския ре-
гистър за дни – също. Из-
важдането на личните дан-
ни на над 5 млн. българи 
от Агенцията по приходи-
те – и то. Иначе държава-
та е стабилна. Щом той й е 
начело, няма как да каже 
нещо различно. Още мал-
ко и ще твърди, че живеем 
богато и сито. Че съдебна-
та система е перфектна, ко-
рупцията е само усещане, 
въздухът е чист, бедността 
е измислена. Услади му се 
да ни управлява по своя си 
начин и това е…

Ново италианско 
правителство

кОментираме

4 Политика Общество

От 10 септември влезе в пълномощията си 
новото  италианско правителство с министър-
председател Джузепе Конте. То е съставено 
от движението „Пет звезди”, Демократическа-
та партия и партията „Свободни и равни”. Це-
ремонията по полагане на клетва се състоя в 
президентския дворец. Поредният управлен-
ски кабинет е 66-и от края на Втората светов-
на война насам и стана възможен, след като 
получи вот на доверие в долната камара на 
парламента от 343 депутати и от горната ка-
мара със 169 гласа „за” и 133 „против”.

Какво обаче представлява той – надежда, 
риск, експеримент или нов шанс? Сякаш най-
точният отговор е: от всичко по нещо. В новия 
кабинет 12 министри за първи път заемат ми-
нистерски пост, а 7 министри са жени. Лиде-
рът на „Пет звезди” Луиджи ди Майо се пре-
върна в най-младия външен министър в исто-
рията на Италия.

Повече от година досегашният вицепремиер 
и лидер на крайнодясната „Лига” Матео Салви-
ни беше водещата фигура на италианската по-
литическа сцена. Постигнатото споразумение 
за управляваща коалиция  между „Пет звез-
ди” и левоцентристката Демократическа пар-
тия в Италия обаче е сериозен удар за него. 
Дотук се стигна, защото споделянето на влас-
тта с „Пет звезди” не беше достатъчно за Сал-
вини. Той искаше още по-доминираща роля, 
но се оказа, че си е направил грешно сметка-
та. Действията му на практика свалиха прави-
телството, в което той беше вицепремиер, с 
намерение да се стигне евентуално до предс-
рочни избори, които той да спечели, разчитай-
ки на растящата си популярност. И ако вмес-

то нова управленска коалиция имаше предс-
рочни парламентарни избори, Салвини веро-
ятно щеше триумфално да ги спечели и дори 
да стане премиер на еднопартийно правител-
ство на неговата „Лига”.

Какви са предизвикателствата пред новия ка-
бинет на Конте? Новата коалиция едва ли ще 
има сила да подхване нужните реформи и да 
тласне икономиката на страната напред. По-
добно на повечето предшестващи кабинети, и 
тя ще се опита да лавира. Още повече че дър-
жавният дълг на Италия е 132% от БВП, което 
в абсолютна стойност е 2,3 трилиона евро, с 
9,9% безработица, а младежката безработица 
достига до 29%.

Правителството възнамерява да води екс-
панзивна икономическа политика, която це-
ли да насочи страната към трайна перспекти-
ва на растеж. То предвижда да намали подо-
ходния данък, да въведе минимална заплата, 
да улесни заетостта сред младите хора, да на-
прави инвестиции в инфраструктурни проек-
ти в Южна Италия, която се обезлюдява зара-
ди липсата на работни места. Предвидени са 
и данъчни стимули, насочени главно към мал-
ките и средните предприятия. Според новото 
италианско правителство Европейската коми-
сия трябва да преразгледа „прекомерната стро-
гост на европейските правила” за бюджетната 
политика, за да може те да бъдат по-ориенти-
рани към растежа.

Мнозина анализатори обаче предвиждат 
кратък живот на новия кабинет и напълно ве-
роятно е през идната година да има предсроч-
ни избори. Независимо че Конте се надява да 
остане на власт до следващите насрочени из-
бори през 2023 г.

Цветан илиЕв Петьо ДаФиНкиЧЕв

Самохвалци

За радост стремежът към промяна става все по-
всеобщ. местните избори ще покажат дали сме до-
расли за нея, или ще продължаваме да съществуваме 
със страхливо наведени глави. Протестите на жур-
налисти, на юристи, на медици са показателни, но 
остават изолирано явление. когато до лекаря за-
стане миньор, до тях – артист, полицай, чиновник, 
и всички заедно са срещу дадена несправедливост, 
чак тогава ще заприличаме на останалите пълно-
ценни нации. и ще отвоюваме страната от влас-
толюбците. а те, самохвалците, ако и новият гла-
вен прокурор е обективен, честен и независим, ще 
бъдат принудени да отговарят за десетте години 
тъпчене на място, отнети от живота ни.
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Среща след 
44 години

уважаеми  господине,
Пиша до вас, за да 

изложа мнението си 
по някои наболели въ-
проси у нас.

Повече от две годи-
ни се говори за снаб-
дяването на Воен-
новъздушните сили 
на Българската ар-
мия с 8 бойни само-
лета. Отначало пре-
зидентът Румен Ра-
дев предложи да се 
закупи шведски-
ят модел „Гри-
пен”. Швеция е 
известна с ви-
соко качество 
на произвежда-
ните машини и 
предложи изгод-
на европейска 
цена и гаранти-
рана поддръжка.

Още в начало-
то на дебатите 
бе известно, че 
Бойко Борисов и 
неговото прави-
телство ще на-
ложат своето 
влияние за заку-
пуването на са-
молетите Ф-16, про-
изведени в САЩ, при 
много по-неизгодни ус-
ловия и цена. Генерали-
те - за „честта на па-
гона”, както и минис-
търът на отбраната 
ги подкрепиха.

По ирония на съдба-
та под натиска на Хе-
гемона и с наши без-
родни слугинажи бяха 

унищожени 396 руски 
самолета МиГ 21, Су 25 
и Миг 29, два полка с об-
що 80 броя хеликопте-
ри, разположени на 12 
летища в България. Ус-
пешно бяхме заблудили 
Русия, че сме вечни при-
ятели и съюзници и те 
бяха ни подарили само-
лети и вертолети. Ние 
никога не можехме да 
платим толкова мно-
гобройна и скъпа тех-

ника. Тогава сега защо 
не поискахме от САЩ 
осемте самолета ка-
то подарък за „добре 
свършената работа”?

У нас към настоящ-
ия момент има чети-
ри бази на САЩ, за кои-
то янките не плащат 
и стотинка наем, дока-
то в други държави им 
струва 1 милиард до-

лара на година за общо 
820-те военни бази по 
света. Не е ли редно и 
заради този „жест” да 
ни подарят осемте са-
молета, а не да плаща-
ме 2,2 милиарда дола-
ра от оскъдния си бю-
джет? 

България в продъл-
жение на 45 години не 
беше виждала война, 
а сега за 30 години де-
мокрация бяхме във-

лечени във войната в 
Камбоджа, където да-
дохме 11 жертви и на-
правихме милиони раз-
ходи, същото се случи 
и в Ирак – 13 жертви, 
Афганистан, Сърбия, 
Косово… Колко мили-
арда долара струват 
тези войни на нещаст-
ния и изчезващ българ-
ски народ – и то само за 

Преди 44 г. учениците от 8 клас от елитното 
училище "Отец Паисий" в Силистра завършиха 
основното си образование.  Преди време те сла-
гат снимка от ученическите години във Фейсбук 
и така се свързват помежду си и насрочват сре-
ща да се видят.

От този клас са д-р Дорита Кръстева, д-р Галя 
Минчева, д-р Ивелина Шикова. Голяма гордост 
за тях е ядреният физик Владимир Миков от Коз-
лодуй, Николай Недков, юрист от Варна, и мно-
го други.

Почти всички са завършили висше образова-
ние. Срещата се проведе в ресторант "Стара къ-
ща”. Главен организатор бе съученичката им Сне-
жана. Присъства и тяхната учителка Жекова. 

В първия момент всички се стъписаха, някои не 
са се виждали от години. Последваха прегръдки, 
целувки, сълзи от радост. Изказваха благодарност 
към учителите си, които не са вече между живите.

Да им пожелаем дълги години живот и още 
много срещи в родния град и родното училище! 

Бъдете благословени! 
Йорданка жЕкова, силистра 

интересите на САЩ?! 
Партньорство без мо-
рал и хуманизъм!

Зададох въпрос на 
наскоро пенсиониран 
полковник от ВВС: „Ако 
се насочат към Бълга-
рия 300-400 бомбарди-

ровача с 50 из-
требителя за 
охрана, как-
во ще правим 
с тия 8 само-
лета?” Той ми 
отговори: „Ни-
що не можем 
да направим, 
освен да запа-
лим свещ в най-
близката църк-
ва!” А думите 
на нашия ми-
нистър-пред-
седател Бойко 
Борисов в едно 
интервю бя-
ха „… с тези 8 
самолета Ф-16 

ще охраняваме и грани-
цата на братска Север-
на Македония!”

Коментарът е изли-
шен!

митко гълъБов 
– член на иБ 

и председател 
на общинската 

организация на                                                                                       
ПП „ДрП Българска 
пролет”- севлиево

- имали сте успешна 
кариера в сащ. защо 
решихте да се завър-
нете в България? 

- В последното десе-
тилетие винаги съм жи-
вял с идеята за Бълга-
рия. Интересувал съм 
се какво става у нас и 
вътрешно съм знаел, 
че съм обвързан с нея. 
Поддържал съм контак-

ти с организации и хора. 
И когато завърших спе-
циализацията си в Ан-
глия, застанах на един 
кръстопът, на който 
трябваше да взема ре-
шение. Тогава осъзнах, 
че родителите остаря-
ват и искам да съм до 
тях, сестра ми роди де-
те, което не бях виждал, 
дядо ми беше починал, а 

аз дори не си бях в Бъл-
гария... Тези неща нате-
жават при взимането на 
решения от един човек, 
а аз държа на семейните 
ценности. Другото не-
що е, че с времето из-
раснах. Когато заминах, 
ценях големите градове 
като Ню Йорк, Чикаго, 
и си казвах „Те са вър-
хът!“. Но движещо пра-
вило в моето светораз-
биране стана идеята да 
бъдеш истин-
ски, не да се 
преструваш. 
То ме отблъс-
на от среда-
та в Америка, 
в която бях, 
дори в Кейм-
бридж. По-
степенно за-
почнах да це-
ня по-спокой-
ния живот, ху-
бавата храна, 
чистия въз-
дух. Казах си: 
„Търново е 
идеалният град за мен – 
близо до природата, със 
земеделска продукция, 
култури, близките ми са 
тук.“  Така се върнах във 
Велико Търново – града, 
в който сега осъществя-
вам мечтите си. 

- какви са вашите 
цели и мечти?

- Основната ми цел 
е свързана със здраве-
то на хората. Мечтая да 
имаме едно по-сплоте-
но, по-осъзнато обще-
ство, което мисли за 
себе си и за здравето 
на всеки. Не става въ-
прос само за физическо 
здраве или това какво 
ядеш и как се движиш. 
Искам да има по-стой-
ностна и смислена сре-
да в нашия град и в Бъл-

гария като цяло – хора с 
работещо съзнание, ко-
ито взимат правилните 
решения. Това е моя-
та грандиозна цел – да 
допринеса за израст-
ване на обществото ни, 
да може да почерпи от 
позитивните примери в 
Холандия, Англия, Аме-

рика, Германия, където 
и да е - Китай, Япония, 
Африка.

- как се развива ор-
ганизацията ви „Tър-
ново рън“? 

- Движение с мисли, 
движение с тяло – това 
е тя. Резултатите от на-
шата дейност са преце-
дент за България – над 
500 безплатни събития 
с около 35 хиляди реал-
ни посещения от граж-

дани, мно-
го прияте-
ли от раз-
лични гра-
дове, се-
м и н а р и , 
у ч а с т н и -
ци от 4 до 
74 години 
от всички 
с о ц и а л -
ни групи. 
О т н а ч а -
ло старти-
рахме са-
мо с бяга-
ния. След 

това дойдоха трениров-
ки, походи, йога, коле-
лета, семинари, фреш-
партита, семейни фес-
тивали, спортни игри. 
Мечтата ми е да мога да 
приобщя всички към то-
ва, което върша. 

- в кои градове на 
България създадохте 
сходни мисии? 

- Още през 2015 г., ко-
гато потръгна организа-
цията, имах идеята да се 
обхване местният реги-
он, а не големите гра-
дове. Направихме фи-
лиали в Горна Оряхо-
вица, Елена, Дряново. 
Един от идейните про-
екти, които съм напи-
сал, е за мобилен екип 
„Tърново рън“. Ядрото, 
което е във Велико Тър-
ново, да има финансово 
обезпечаване и да може 
да пътува като мобилна 
група. Нещо като бус на 
здравето, който отива с 
оборудване, екипиров-
ка и всичко необходи-
мо в по-малките населе-
ни места. 

- какво ви вдъхно-
вява по избрания път? 

- Да виждам проме-
нени съдби и хората да 
ми споделят за това. По-
лучавам много съобще-
ния как съм променил 
някого, как се е почувст-
вал на събитие на орга-
низацията, колко е бил 
щастлив – това е една 
огромна награда. 

камелия 
ДжаНаБЕТска

Млад доктор ни учи да живеем здравословно

той е лидер, умен, усмихнат, енергичен, ен-
тусиазиран и предприемчив. д-р калин васи-
лев е заразяващ пример за здравословен и об-
щественополезен начин на живот. доктор 
по генетика, дипломиран в саЩ и специали-
зант на университета кеймбридж в англия. 
През 2014 г., след тринадесетгодишно обуче-
ние в чужбина, решава да се завърне в родния 
си град, където основава организацията „Tър-
ново рън” с цел превенция на здравето. Освен 
спорт той пропагандира и здравословно хра-
нене. калин василев възнамерява да създаде и 
академия за здраве в старата столица.

досега в мероприятията са взели участие 
около 35 хиляди души. Притегателният цен-
тър е интересната личност на калин василев 
(калинбата). ето какво разкри той за себе си 
в едно откровено интервю:   

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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За вашата трапеза
Дряновска 

манджа
Продукти: 10 чушки, 

5 домата, 1 к. ч. олио, 1 
с. л. брашно, 6-7 скилид-
ки чесън, 2 яйца, сол на 
вкус.

Приготвяне: Чушки-
те се пекат и се обелват, 
като се запазват цели, с 
дръжките. Посоляват се 
и се изпържват в загря-
то олио. 

Настърганите домати 
се изсипват върху тях в 
тигана и се задушават на 
тих огън 30 минути. Че-
сънът се счуква с щипка 

сол. Брашното се разми-
ва в 2-3 с. л. хладка вода 
и се прибавя към ястие-
то заедно със счукания 
чесън.  

Вари се още четвърт 
час и разбитите яйца се 

изсипват на тънка струй-
ка, смесени с 2-3 с. л. во-
да и толкова лъжици от 
соса на чушките и дома-
тите от тигана.

ПиПерливо Пиле 
с розмарин

П р о д у -
кти: 4-5 пи-
лешки гър-
ди по 170-
200 г, 2 с. 
л. лимон, 2 
с. л. зехтин, 
1 с. л. роз-
марин,  по-
ловин суха 
чушка, чер-

вен пипер, черен пипер, 
4 скилидки чесън, 2 с. л. 
олио.

Приготвяне: В под-
ходящ плитък съд се 

Грижи за ретро спално бельо
смесват лимоновият 
сок, зехтинът, розма-
ринът, стритата черве-
на чушка и пресованият 

чесън. Добавят се сол, 
черен и червен пипер 
на вкус и се разбърк-
ва добре. 

В получената марина-
та се накисват филетата 
и се оставят да се овку-
сят за около 3-4 часа. 

Отцеждат се и се за-
пържват в тиган – по 4-5 
минути на страна, дока-
то месото се зачерви.

Сервират се с карто-
фено пюре.

Всеки прите-
жава някой скъп 
от сантиментал-
на гледна точка 
комплект спал-
но бельо, заве-
си или покрив-
ка, предавани от 
поколение на по-
коление. Някои - 
тъкани на ръка, 
с красиви данте-
ли, съхранили в 
себе си истори-
ята на рода.  С 
годините обаче, 
дори и неизполз-
вани, те започват да по-
жълтяват и да губят ес-
тетическия си вид. Ето 
как може да възпрепят-
ствате този процес и как 
да спасите вече увреде-
ните платове с помощта 
на следните съвети:
 За да предотвра-

тите пожълтяването на 
деликатни тъкани, ги 
съхранявайте увити  в 
тъмни на цвят парчета 
плат или креп хартия, 
така че до тях да не дос-
тига светлина.
 Не забравяйте, че 

ако не се използват, 
трябва да ги проветря-
вате през известно вре-
ме. Най-добре това да 
става на чист въздух и 
на слънце.
 Ако вече е прека-

лено късно и жълтите 
петна са налице, забра-
вете за белината и пе-
ралнята и се приготве-
те да изперете всичко 
на ръка. Първо накис-
нете увредените тъка-
ни в леген с гореща во-
да, в който сте добавили 
сол и лимонов сок. Съ-

отношението е на 
всеки 2 литра во-
да по 1 чаша сол и 
сока от 5 лимона. В 
зависимост от сте-
пента на пожълтя-
ване оставете пла-
та накиснат за ня-
колко часа или за 
цяла нощ. 
 Ако петната 

са упорити, а за-
хабеното е нещо 
малко – калъф-
ка за възглавница 
или салфетка, мо-
же да опитате да ги 

сварите на котлона в са-
пунена вода. Ако вкъщи 
имате камина, пробвай-
те и друг изпитан ме-
тод, който нашите баби 
са използвали, а имен-
но да изварите всичко 
във вода с дървесна пе-
пел. След около 20 ми-
нути изплакнете и изпе-
рете с мек  сапун.
 Ако тъканите са 

здрави и по-устойчиви, 
не съдържат коприна, 
вълна  и дантели, може 
да добавите кислород-
на вода.

От стр. 1
Макар и в София да 

изпитва симпатии към 
не една и две местни 
красиви дами като Сул-
тана Рачо Петрова или 
Мара Белчева, млади-
ят княз е наясно, че 
ако ще се жени, то то-
ва трябва да бъде ди-
настичен брак.

Първата му съпруга е 
дъщерята на херцог Ро-
берто I - принцеса Ма-
рия-Луиза Бурбон Парм-
ска, която  на 30 януари 
1894 г. му  ражда дълго-
очаквания престолона-
следник – Борис, принц 
Търновски.

Този брак продължа-
ва само 7 години – до 
30 януари 1899 г., кога-
то Мария-Луиза умира 
скоро след раждането 
на четвъртото им дете 
– княгиня Надежда. 

Младият вдовец е 
принуден пак да се за-
мисли за съпруга, която 
да се грижи за четирите 
му малки деца, а и да бъ-
де представителна фигу-
ра в публичните му изя-
ви и благотворителните 
дела. Намира я в лицето 
на принцеса Елеонора 
фон Ройс-Кьостриц. Еле-
онора няма илюзии за 
бъдещия си брак, меж-

ду нея и княз Фердинанд 
няма чувства, но прие-
ма предложението. Ма-
кар дори и да спят в от-
делни стаи, Фердинанд 
изпитва голям респект 
към втората си съпруга. 
А и децата му я възпри-
емат като истинска май-
ка, а не мащеха. Нейна-
та отдаденост на бла-
готворителността и ми-
лосърдната помощ пък 
й спечелват и любовта 
на българите. За жалост 
и този, макар и форма-
лен, брак не просъщест-
вува дълго – на 12 сеп-
тември 1917 г. Елеоно-
ра, вече царица, умира 
в двореца Евксиноград.

Само година след 
смъртта на царица Еле-
онора - на 3 октомври 
1918 г., със специален 
влак абдикиралият Фер-
динанд отпътува зави-
наги от България и се 
установява в Кобург, Ба-
вария, във вила, купена 
още преди войната. Пъ-
тешества из Европа, Аф-
рика и Южна Америка. 
Отбива се често и в за-
мъка „Свети Антон” край 
Банска Стявница, Сло-
вакия. Местен човек от-
крива изгубеното му ку-
че и така Фердинанд се 
запознава с Юрай Бре-

зак, който по-късно ста-
ва кастелан на замъка. 
Брезак придружава бив-
шия монарх в пътувани-
ята му и в Кобург, където 
през 1920 г. му се ражда 
дъщеря – Елжбета. Десе-
тилетия по-късно пред 
словашко издание тя го-
вори за първата им сре-
ща в „Свети Антон” през 
1933 г.: "Посрещнах го с 
букет цветя. Ай-ай, кол-
ко ме беше страх тога-
ва! Бях още дете. Рад-
вах се, че мога да отида 
при него, но също и мно-
го се страхувах от него. 
Два пъти той ме повика 
да му прочета словашки 
вестник. Когато Ферди-
нанд отиваше в Предна 
Хора в замъка си, често 

ме вземаше със себе си. 
Ходехме на разходки за-
едно, събирахме пепе-
руди. Когато идваха де-
цата му, дъщеря му Ев-
докия винаги казваше: 
„Ержи, хайде ела с нас.” 
През нощта ходехме да 
слушаме яребиците и 
после го информирах-
ме къде се намират."

Бившият монарх 
обикнал Ержика и я взи-
мал навсякъде със себе 
си. "Бях с него в про-
дължение на 15 години 
-  казва г-жа Елжбета. - 
Постепенно вече опре-
делях цялата му програ-
ма. Толкова ми вярваше, 
че ми доверяваше всич-
ко. И не се занимавах с 
нищо друго освен с не-

говите неща, неговото 
здраве, удобство. Когато 
идваше лекарят, аз бях 
там, така че знаех как-
ви инструкции дава за 
това какви лекарства да 
взема. Имаше слуги, съ-
ветници, секретари, но 
вярваше единствено на 
мен. Когато трябваше да 
се обменят пари в Бра-
тислава, а той беше на 
лов, изпращаше шофьо-
ра си за мен до „Свети 
Антон”."

Елжбета има и годе-
ник – Ян Кучма, но него-
вата настойчивост я от-
блъсква и тя отказва да 
се омъжи за него. В съ-
щото време мрачни об-
лаци надвисват над за-
мъка – през октомври 
1944 г. партизаните на-
влизат в Банска Бистри-
ца и бившият цар заед-
но с прислугата е прину-
ден да го напусне тайно 
през нощта и да се от-
прави към Ебентал. На-
стъплението на съвет-
ската армия към Виена 
скоро ги прогонва и от-
там. Накрая се установя-
ват в Кобург.

Вече след войната, 
през септември 1947 г., 
царят и Елжбета се же-
нят. "Никой не знаеше 
за това - спомня си тя. 
- Бракосъчета ни архие-
пископ Франц Отт в Бам-
берг, свидетели ни бяха 
сестрата на архиеписко-
па и клисарят. Бях на 27, 
а той – на 86.” Елжбета е 
убедена, че Фердинанд 
се е оженил за нея като 
знак на благодарност за 
всичко, което е направи-
ла за него. "Връзката ми 

с него беше като с баща 
- твърдо отхвърля вся-
какви намеци г-жа Елж-
бета. - Нямаше плътски 
отношения. Аз много го 
уважавах. Не можеше да 
ходи, в една ръка с бас-
тун, а с другата се опира-
ше на мен. Както и пре-
ди, аз имах свои стаи, в 
които живеех с по-мал-
ката си сестра, той има-
ше свой апартамент. 
Аз правех същото как-
то преди. Приготвях му 
чай, подавах чу лекар-
ствата, някои по-лични 
неща като маникюр, то-
ва правех аз. От самото 
начало бяха чисти отно-
шения. Той беше уважа-
ван, възрастен човек, не 
се интересуваше от та-
кива неща, дори не сме 
говорили за нещо по-
добно."

Година по-късно – на 
10 септември 1948  г., 
бившият цар издъхва 
в Кобург. Елжбета се 
връща при родители-
те си в Комарно, малко 
по-късно се жени отно-
во и приема фамилия-
та Перничка. В продъл-
жение на 35 години ра-
боти като счетоводител 
в Чехословашките авто-
бусни превози. Нейна-
та история става попу-
лярна едва през 2010 г. 
след интервю с нея за 
словашкото издание 
Zivot. Тайната сватба, 
потънала в забрава за 
десетилетия, излиза на-
яве и разкрива, че цар 
Фердинанд взема за съ-
пруга жена, която е оби-
чал, едва месеци преди 
смъртта си.

Тайният брак на  княз Фердинанд
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ПЕТък, 27 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 От трите страни на Осо-

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

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 България от край до 

край 8
17:35 Местни избори 2019: 

Встъпителни клипове

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 Омар Хаким /

САЩ/
0:30 Прекрасен живот
1:50 Култура.БГ
2:50 100% будни
3:55 Днес и утре
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 28 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 Умникът
16:40 Националните съкро-

вища на Чехия: Крусне 
хори

17:00 Вечната музика
17:30 Умно село
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 Войната на Лоугън: Въ-

прос на чест
0:40 Последната любов на 

господин Морган
2:35 Потомци на слънцето
3:35 Династията Романови
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас

12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Любомир Дамянов в 

Полет
15:00 Господин Селфридж 2
16:35 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
17:00 Как да правим изумител-

ни снимки?
17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 В кадър
21:00 Господин за един ден
22:25 По света и у нас
22:40 Картахена
0:10 Студио “Х”
1:00 Войната на Лоугън: Въ-

прос на чест
2:30 Прекрасен живот
3:55 Пътеки
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец

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

Благоев        
13:30 Сънуваме България
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас

16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Потомци на слънцето
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 Потомци на слънцето
3:25 Капри
4:15 Законът на Дойл 3
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

вТорНик, 1 окТомври 
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 Сънуваме България
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Потомци на слънцето
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, 2 окТомври 
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 Пътуване до Исла Негра
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, 3 окТомври 
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 Потомци на Фичето
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 Какво ще се случи 2
19:30 Студио Футбол
19:55 Футбол: Ференцварош 

- Лудогорец, среща от 
турнира на УЕФА „Лига 
Европа“

22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Законът на Дойл 3
0:00 Култура.БГ
1:00 100% будни
2:00 Картахена
3:45 Капри

ПЕТък, 27 сЕПТЕмври 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Пътешествия
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 В близък план                 
9:45 Иде нашенската музика 
10:45 10 000 крачки           
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Линия култура
14:45 Големият улов
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 Снимка без ретуш – 

портрет на Драган Тенев
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019: 

Встъпителни клипове
18:50 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

19:05 Китай: Земя на чудеса
19:20 Изкуството на 21 век
19:50 Лека нощ деца
20:00 Династията Романови
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Часът на зрителите /

избрано/
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Екология
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 Екология
3:00 Култура.БГ

4:00 Китай: Земя на чудеса
4:15 Романтичният доктор
5:15 Натисни F1
5:30 Време за губене

съБоТа, 28 сЕПТЕмври 
6:00 Часът на зрителите /

избрано/
6:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
7:30 Маша и Мечока
7:40 Клечко попада в приклю-

чение
9:00 Пазители на традициите 
9:30 Време за губене
10:00 №1 Туризмът
10:30 В близък план
11:00 Всеки камък е сълза
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 На опера с БНТ 2
15:30 13-та годеница на прин-

ца
17:00 Развитие на градските 

железници
17:30 В кадър
18:00 Рецепта за култура 
18:55 Фолклорна танцова па-

норама
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 До Европа и напред
21:00 Гжех Пьотровски, Рут 

Майер и Теодосий Спа-
сов Проект

22:10 Вестоносецът
0:00 По света и у нас
0:15 Добър ден с БНТ 2
1:15 Днес и утре
1:45 Гжех Пьотровски, Рут 

Майер и Теодосий Спа-
сов Проект

2:55 По света и у нас
3:10 В кадър
3:45 Вестоносецът

5:30 Всеки камък е сълза
НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври 

6:00 Време за губене 
6:30 Рецепта за култура 
7:20 10 000 крачки           
7:30 Маша и Мечока
7:40 Ламята
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 До Европа и напред 
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Ново 10+2
15:00 Репетиция
15:30 Рембранд
15:45 Снимка без ретуш – 

портрет на Драган Тенев
16:15 Черно-бяло кино: „Мъже 

без работа”   /75 години 
от рождението на актьо-
ра Георги Бахчеванов/

17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм 
20:30 Цигански барон
22:25 Булевард
23:50 По света и у нас
0:05 История.bg
1:05 Добър ден с БНТ 2
2:05 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:05 По света и у нас
3:20 Арт стрийм 
3:50 Шифт
4:05 Булевард
5:30 Туристически маршрути

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
6:00 Снимка без ретуш – 

портрет на Драган Тенев
6:30 Арт стрийм 
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци 
7:30 Сид – дете на науката 2
8:00 Минало в бъдещето
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 концерт с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Изкуството на 21 век
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 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 Местни избори 2019: 

Диспут
19:20 Първата гимназия на 

Варна: Уроци по родолю-
бие

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

ство
21:15 10 000 крачки           
21:30 В близък план                 
22:00 Стани богат
22:50 Япония днес
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 Изкуството на 21 век
2:20 Япония днес
2:30 Младите иноватори       
3:00 Култура.БГ

вТорНик, 1 окТомври 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Маша и Мечока
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 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 Автопортрет в гръб
14:45 Ралито със самоделни 

колички 
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 Местни избори 2019: 

Диспут
19:20 Първата гимназия на 

Варна: Децата на света
19:50 Лека нощ деца
20:00 Нашето Кимчи семей-

ство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Пътешествия
22:00 Стани богат
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 Автопортрет в гръб
2:30 Часът на зрителите /

избрано/
3:00 Култура.БГ

срЯДа, 2 окТомври 
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 До Европа и напред
9:45 Нашето Кимчи семей-

ство
11:00 Знание.БГ      
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Каменната жена на Иван 

Лазаров
13:50 Олтарите на България
14:00 Китай на фокус
14:50 Дългият път до училището 
15:05 На работа в Япония
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 Местни избори 2019: 

Диспут
19:20 Музика в Балабановата 

къща
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 Китай на фокус: „Горска 

соната“
2:35 До Европа и напред
3:05 Култура.БГ

ЧЕТвърТък, 3 окТомври 
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
11:00 Знание.БГ      
11:30 Репетиция                       
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Китай на фокус: „Горска 

соната“
14:50 Европейски маршрути
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 Местни избори 2019: 

Диспут
19:20 Музика в Балабановата 

къща
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 За отечеството сърцето 

ми туптеше /200 години 
от рождението на Евлоги 
Георгиев/

23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 На фокус: Регионът
1:15 Знание.БГ       
1:45 Китай на фокус

ПЕТък, 27 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
17:35 Местни избори 2019: 

Встъпителни клипове
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 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 Нежна агресивност
0:30 Още от деня
1:10 Мотоспорт Екстра
1:40 Отблизо с Мира
2:40 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите  

съБоТа, 28 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
8:30 Домът на вярата /избра-

но/            
8:45 Докато мама спи
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златният век: “Ханко 

търси истината”
14:05 София в един снимачен 

век
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 Тишина
22:05 Фактор - Live in Sofia
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура 
1:40 Уловът на пет езера
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Младите иноватори       
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм 
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг 

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври 
6:00 Откакто свят светува 
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

9:00 Младите иноватори       
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Златният век: “Мирът”
14:00 София в един снимачен 

век
14:20 Златни искри
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план                 
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 На концерт с БНТ 2
21:00 Ленти и документи: „Ко-

рени – Николай Хайтов“
21:45 Само с любов...
22:55 Следователят и гората
0:35 По света и у нас
0:50 Арена Спорт
1:50 Само с любов...
3:00 Вяра и общество с Горан 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври 
6:00 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 Арена Спорт
13:30 Време за губене
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

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

ване за хора с увреден 
слух

17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори       
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 България от край до 

край 8
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ 
5:55 5 минути София

вТорНик, 1 окТомври 
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 Рецепта за култура 
13:30 Откакто свят светува  
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019: 

Диспут
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки           
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Евлоги и Христо Георгие-

ви
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, 2 окТомври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
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 Местни избори 2019: 

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

край 8
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019: 

Диспут
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 Двама мъже извън града
20:45 Бизнес.БГ
21:15 Туризъм.бг 
21:45 В кадър
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Репетиция                      
23:45 БНТ на 60
0:45 Още от деня
1:00 Пътеки
1:45 Малки истории
2:45 БНТ на 60
3:45 Бързо, лесно, вкусно
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 27 сЕПТЕмври
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.3 еп.10

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.21
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.51
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.9
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.100
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.95
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.18
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.10
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.18
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ 

съБоТа, 28 сЕПТЕмври
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия” - сериал, 
анимация, с.2 еп.25, 26

07.00 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.3 еп.7, 8

08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T” 
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 “Осмо чувство: Филмът”
15.00 „Гласът на България“ 
16.00 „Мармалад“ 
18.00 „Карбовски: Втори план”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите - нов 

сезон
20.00 “Фермата: Нов свят” - ри-

алити, с.5
22.00 “Седмият син” - фентъзи, 

приключенски (Велико-
британия, САЩ, Канада, 
Китай, 2014), режисьор 
Сергей Бодров, в ролите: 
Джеф Бриджис, Джулиан 
Мур, Бен Барнс, Кит Ха-
рингтън, Джаймън Хаун-
су, Антье Трауе, Алисия 
Викандер, Джейсън Скот 
Лий и др..

00.00 “Открити рани” - екшън, 
криминален (САЩ, 2001), 
режисьор Анджей Барт-
ковяк, в ролите: Ева Мен-
дес, Стивън Сегал, Бил 
Дюк, Том Арнолд, Айзея 
Уошингтън, DMX, Дейвид 
Вадим, Джил Хенеси и 
др.

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

02.30 „Карбовски: Втори план” 
/п./

03.20 „Мармалад” /п./

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
05.50 „Грижовни омайничета” - 

анимация
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна” - (нов 

сезон) предаване за ку-
линарен туризъм

13.00 “Флирт с четиридесетго-
дишна” 

15.00 Премиера: “Кръговрат”
17.00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

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 “Американски снайпе-
рист” - военен, екшън, 
биографичен (САЩ, 
2014), режисьор Клинт 
Истууд, в ролите: Брадли 
Купър, Сиена Милър, 
Джейк Макдорман, Кайл 
Голнър, Люк Граймс, Сам 
Джегър и др. [14+]

01.00 “ Омъжи се за мен, пич” - 
комедия (Франция, 2017), 
режисьор Тарек Будали, 
в ролите: Тарек Будали, 
Филип Лашо, Шарлот 
Габри, Анди Раконт и др.

02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” с.3 еп.11
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.22
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.52
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.10
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.101
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.96
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.3 

еп.1
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.11
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.19
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

вТорНик, 1 окТомври
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” с.3 еп.12
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.23
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.53
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.11
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.102

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.97

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.3 
еп.2

00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 
еп.12

01.30 „Домашен арест” - сери-
ал, с.2 еп.20

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 2 окТомври
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” с.3 еп.13
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

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.24
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.54
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, еп.12
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.103

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.98

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.3 
еп.3

00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 
еп.13

01.30 „Домашен арест” - сери-
ал, с.2 еп.21

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

ЧЕТвърТък, 3 окТомври
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” с.3 еп.14
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

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.25
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.55
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.104
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.99
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.3 

еп.4
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2 

еп.14
01.30 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.22
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./

ПЕТък, 27 сЕПТЕмври
06.00 “Къща от карти”  еп.1, 2
08.00 “Любов сред лозята”
10.00 Премиера: “Къща от кар-

ти”  с.6 еп.3, 4
12.15 “Жената на пътешестве-

ника във времето” 
14.30 “Възходът на една леген-

да”
17.00 “Бебе в наследство”
19.00 “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

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

21.00 “Джак Ричър” - екшън, 
криминален, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
Кристофър Маккуори, в 
ролите: Том Круз, Роза-
мунд Пайк, Ричард Джен-
кинс, Дейвид Ойелоуо, 
Вернер Херцог, Робърт 
Дювал, Джай Кортни

23.30 “Децата на хората” - фан-
тастика, драма, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2006), режисьор Ал-
фонсо Куарон, в ролите: 
Клайв Оуен, Майкъл 
Кейн, Чиуетел Еджио-
фор, Джулиан Мур, Чар-
ли Хънам, Дани Хюстън 
[14+]

01.45 “Да пожертваш пешка” - 
биографичен, спортен, 
драма (САЩ, Канада, 
2014), режисьор: Едуард 
Зуик, в ролите: Тоби 
Магуайър, Лив Шрайбър, 
Питър Сарсгард, Майкъл 
Стулбарг, Едуард Зино-
виев, Лили Рейб

съБоТа, 28 сЕПТЕмври
06.00 “Жената на пътешестве-

ника във времето” 
08.45 “Агора” 
11.30 “Разплата” 
13.30 “Снежанка и ловецът”
16.00 “Джак Ричър” - екшън, 

криминален, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
Кристофър Маккуори, в 
ролите: Том Круз, Роза-
мунд Пайк, Ричард Джен-
кинс, Дейвид Ойелоуо, 
Вернер Херцог, Робърт 
Дювал, Джай Кортни

18.30 “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

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

21.00 “Джак Ричър: Не се връ-
щай” - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Едуард Зуик, в 
ролите: Том Круз, Даника 
Ярош, Патрик Хюсингър, 
Били Слотър, Сабрина 
Дженарино, Коби Смъл-
дърс

23.30 Cinema X: “Караваната” 
- хорър, трилър (САЩ, 
2018), режисьор Том 
Нейгъл, в ролите: Денис 
Ричардс, Миша Бартън, 
Джеф Дентън, Брайън 
Нейгъл [16+]

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

03.45 “Децата на хората” - фан-
тастика, драма, трилър 

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
06.00 “Под прикритие” 
08.00 “Перфектният ритъм 2” - 

комедия, музикален
10.30 “Възходът на една легенда” 
13.15 “Ловецът: Ледената вой-

на”
15.45 “Джак Ричър: Не се връ-

щай” - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Едуард Зуик, в 
ролите: Том Круз, Даника 
Ярош, Патрик Хюсингър, 
Били Слотър, Сабрина 
Дженарино, Коби Смъл-
дърс

18.15 “12 силни” - военен, ис-
торически, екшън (САЩ, 
2018), режисьор Николай 
Фулси, в ролите: Крис 
Хемсуърт, Майкъл 
Шанън, Майкъл Пеня, 
Треванте Роудс, Уилям 
Фиктнър, Елса Патаки, 
Тейлър Шеридан

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

21.00 “Отвличане” - трилър 
(САЩ, 2017), режисьор 
Луис Прието, в ролите: 
Хали Бери, Кристофър 
Бери, Малиа Роуз, Сейдж 
Къриа

23.00 “Вроден порок” - крими-
нален, драма, мистъри 
(САЩ, 2014), режисьор 
Пол Томас Андерсън, в 
ролите: Хоакин Финикс, 
Джош Бролин, Оуен 
Уилсън, Мая Рудолф, 
Бенисио Дел Торо, Рийз 
Уидърспун, Джена Ма-
лоун, Джилиан Бел, Ерик 
Робъртс [16+]

02.00 “Караваната” - хорър, 
трилър (САЩ, 2018), 
режисьор Том Нейгъл, в 
ролите: Денис Ричардс, 
Миша Бартън, Джеф Ден-
тън, Брайън Нейгъл [16+]

04.00 “Любов сред лозята” 

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
06.00 “Къща от карти” /п./ - се-

риал, с.6 еп.3, 4
08.00 “Фатална грешка”
10.00 Премиера: “Къща от кар-

ти” - сериал, с.6 еп.5, 6
12.15 “Двуличие” - комедия
14.45 “Под прикритие” - кри-

минален, драма, мистъ-
ри

16.45 “Любов сред лозята” - 
романтичен (тв филм, 
Канада, 2016), режисьор 
Джейсън Бърк, в ролите: 
Еманюел Вожие, Матю 
Маккол, Кристофър Ръ-
сел, Едуин Перес, Лидия 
Кембъл и др.

18.30 Телепазар
18.45 “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 и др.

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

21.00 Премиера: “Аз още те 
виждам” - фентъзи, 
трилър (САЩ, 2018), 
режисьор Скот Спиър, 
в ролите: Бела Торн, 
Ричард Хармън, Дърмът 
Мълроуни, Ейми Прайс-
Франсис, Шон Бенсън и 
др. [14+]

23.00 “Безумна любов” - 
романтичен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Шона Фести, в ролите: 
Габриела Уайлд, Алекс 
Петифър, Брус Гринууд, 
Джоли Ричардсън и др.

01.15 “Фатална грешка” /п./ 
- криминален, драма 
(тв филм, САЩ, Канада, 
2006)

03.00 “Вроден порок” - крими-
нален, драма, мистъри 

вТорНик, 1 окТомври
06.00 “Къща от карти” /п./ - се-

риал, с.6 еп.5, 6
08.30 “Под прикритие”
10.45 Премиера: “Къща от кар-

ти” - сериал, с.6 еп.7, 8 
13.30 “Разходка по Мисисипи”
15.45 “Девет”
18.30 “Ефектът на пеперудата” 

- фантастика, психотри-
лър (САЩ, Канада, 2004), 
режисьори Ерик Брес и 
Джонатан Грубър, в ро-
лите: Аштън Къчър, Ейми 
Смарт, Мелора Уолтърс, 
Елдън Хенсън, Итън 
Суплий, Ирина Горовая, 
Ерик Столц, Логан Лър-
ман и др.

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

21.00 Премиера: “Специа-
лен отдел Q: Ловци на 
фазани” - криминален, 
психотрилър (Дания, 
Германия, Швеция, 2014), 
режисьор Микел Нор-
гард, в ролите: Николай 
Лий Коос, Фарес Фарес, 
Пилу Асбек, Давид Ден-
сик, Даника Чуршич

23.30 “Гангстерски отдел” - 
екшън, криминален, 
романтичен (САЩ, 
2013), режисьор Рубен 
Флайшър, в ролите: Шон 
Пен, Райън Гослинг, Ема 
Стоун, Джош Бролин, 
Ник Нолти, Антъни Маки, 
Майкъл Пеня, Джовани 
Рибиси и др. [14+]

01.45 “Ангелско лице” - кри-
минален, драма (Вели-
кобритания, Италия, 
Испания, САЩ, 2014), 
режисьор Майкъл Уин-
търботъм, в ролите: Ава 
Ейкърс, Даниел Брюл, 
Кейт Бекинсейл, Сай 
Бенет и др.

03.45 “Карго” - фантастика

срЯДа, 2 окТомври
06.00 “Къща от карти” /п./ - се-

риал, с.6 еп.7, 8
08.30 “Бездомници” 
10.45 “Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7 еп.1, 2

12.45 Телепазар
13.15 “Перфектна майка” 
15.00 “Фатална грешка” 
16.45 “Робо-куче”
19.00 “Ангелско лице” - кри-

минален, драма (Вели-
кобритания, Италия, 
Испания, САЩ, 2014), 
режисьор Майкъл Уин-
търботъм, в ролите: Ава 
Ейкърс, Даниел Брюл, 
Кейт Бекинсейл, Сай 
Бенет и др.

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

21.00 “Джони Инглиш” - коме-
дия, екшън, приключен-
ски (Великобритания, 
2003), режисьор Питър 
Хауит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Бен Милър, 
Натали Имбрулия, Джон 
Малкович, Грег Уайз, 
Таша дю Васконселос и 
др.

22.45 “Обратно в играта” - 
драма, спортен (САЩ, 
2012), режисьор Робърт 
Лоренз, в ролите: Клинт 
Истууд, Ейми Адамс, 
Джон Гудман, Скот Исту-
уд, Ед Лотър и др.

01.00 “Вроден порок” - крими-
нален, драма, мистъри 
(САЩ, 2014), режисьор 
Пол Томас Андерсън, в 
ролите: Хоакин Финикс, 
Джош Бролин, Оуен 
Уилсън, Мая Рудолф, 
Бенисио Дел Торо, Рийз 
Уидърспун, Джена Ма-
лоун, Джилиан Бел, Ерик 
Робъртс и др. [16+]

04.00 “Перфектна майка” 

ЧЕТвърТък, 3 окТомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” /п./ - се-
риал, с.7 еп.1, 2

08.00 “Обратно в играта” 
10.30 “Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.7 еп.3, 4

12.30 Телепазар
12.45 “Робо-куче” 
14.45 “Ефектът на пеперудата”
17.15 “Перфектна майка” - 

психотрилър, драма 
(тв филм, САЩ, 2013), 
режисьор Ричард Габай, 
в ролите: Хелън Слейтър, 
Мейгън Мартин, Патрик 
Фабиан, Саманта Бейли

19.00 Телепазар
19.15 “Джони Инглиш” - коме-

дия, екшън, приключен-
ски (Великобритания, 
2003), режисьор Питър 
Хауит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Бен Милър, 
Натали Имбрулия, Джон 
Малкович, Грег Уайз, 
Таша дю Васконселос

20.50 “Като на кино” 
21.00 “Джони Инглиш се завръ-

ща” - комедия, екшън, 
приключенски (САЩ, 
Франция, Великобри-
тания, 2011), режисьор 
Оливър Паркър, в ро-
лите: Роуън Аткинсън, 
Розамунд Пайк, Доминик 
Уест, Того Игава, Джи-
лиан Андерсън, Пиърс 
Броснан и др.

23.00 “Да разлаем съседите” 
01.00 “Специален отдел Q: 

Ловци на фазани”
03.30 “Децата на хората” - фан-

тастика, драма, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2006), режисьор Ал-
фонсо Куарон, в ролите: 
Клайв Оуен, Майкъл 
Кейн, Чиуетел Еджио-
фор, Джулиан Мур

ПЕТък, 27 сЕПТЕмври
06.00 “Майк и Моли”  с.5 еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече” /п./ 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал
09.00 “Бездомното шоу на Ба-

шар Рахал” 
10.00 “Феята на зъбките” 

- фентъзи, семеен, 
комедия (САЩ, Канада, 
2010), режисьор Майкъл 
Лимбек, в ролите: Дуейн 
Джонсън, Ашли Джъд, 
Джули Андрюс, Стивън 
Мърчант, Райън Шеклър, 
Сет Макфарлън 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.56
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.69
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.41, 42 

18.00 “По средата”  с.7 еп.9, 10
19.00 “Столичани в повече”  с.8 

еп.7
20.00 “Новите съседи”  en.20
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 “Двама мъже и полови-

на”  еп.18, 19
23.00 Премиера: “Гранд”  с.2 

еп.1, 2
00.00 “Феята на зъбките” /п./ 

- фентъзи, семеен, коме-
дия (САЩ, Канада, 2010)

02.00 “Майк и Моли” /п./ - се-
риал

03.00 “По средата” /п./ - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 
05.00 “Майк и Моли” 

съБоТа, 28 сЕПТЕмври
06.00 “Майк и Моли”  с.5 еп.4, 5
07.00 “Гимназия за чудовища”  

еп.1 - 5
08.30 “По средата”
09.00 “Теория за големия 

взрив”  с.5 еп.5, 6
10.00 “Бетовен 5” - комедия, 

семеен (САЩ, 2003), ре-
жисьор Марк Грифитс, в 
ролите: Дейв Томас, Фейт 
Форт, Давей Чейс, Том 
Постън, Сами Кан и др.

12.00 “Наистина любов” - ро-
мантичен, драма, коме-
дия (Великобритания, 
САЩ, Франция, 2013), 
режисьор Ричард Кър-
тис, в ролите: Хю Грант, 
Лиъм Нийсън, Колин 
Фърт, Алън Рикман

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка”  еп.5

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

нета”
20.30 “Баща на четирима: 

Завръщането на чичо Со-
фус” - семеен, комедия 
(Дания, 2010), режисьор 
Джакомо Кампеото, в 
ролите: Йеспер Асхолт, 
Курт Равн, Бодил Йор-
генсен, Сигурд Филип 
Далгас и др.

22.30 “Полицаят от Рубльовка” 
/п./  еп.5

23.30 “Двама мъже и полови-
на” /п./

01.00 “Гранд” /п./
02.00 “Майк и Моли” /п./
03.00 “Теория за големия 

взрив” /п./
05.00 “Майк и Моли” /п./

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
06.00 “Майк и Моли”  с.5 еп.6, 7
07.00 “Гимназия за чудовища”  

еп.6 - 10
08.30 “По средата”
09.00 “Теория за големия 

взрив”  с.5 еп.7, 8
10.00 “Баща на четирима: 

Завръщането на чичо Со-
фус” - семеен, комедия 
(Дания, 2010), режисьор 
Джакомо Кампеото, в 
ролите: Йеспер Асхолт, 
Курт Равн, Бодил Йор-
генсен, Сигурд Филип 
Далгас и др.

12.00 “Феята на зъбките” 
- фентъзи, семеен, 
комедия (САЩ, Канада, 
2010), режисьор Майкъл 
Лимбек, в ролите: Дуейн 
Джонсън, Ашли Джъд, 
Джули Андрюс, Стивън 
Мърчант, Райън Шеклър, 
Сет Макфарлън и др.

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка”  еп.6

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

нета”
20.30 “Бетовен 5” - комедия, 

семеен (САЩ, 2003), ре-
жисьор Марк Грифитс, в 
ролите: Дейв Томас, Фейт 
Форт, Давей Чейс, Том 
Постън, Сами Кан и др.

22.30 “Полицаят от Рубльовка” 
/п./  еп.6

23.30 “Двама мъже и полови-
на” /п./

01.00 “Гранд” /п./
02.00 “Майк и Моли” /п./
03.00 “Теория за големия 

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

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
06.00 “Майк и Моли”  с.5 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.41, 42

10.00 “Тъмни сенки” - хорър, 
комедия, фентъзи (САЩ, 
Австралия, 2012), ре-
жисьор Тим Бъртън, в 
ролите: Джони Деп, Ми-
шел Пфайфър, Ева Грийн, 
Хелена Бонъм Картър, 
Джаки Ърл Хейли, Джони 
Лий Милър, Бела Хийтко-
ут, Клоуи Грейс Морец, 
Алис Купър и др.

12.00 “По средата”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина”  eп.57
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.70
17.00 “Домашен арест”  с.2 

еп.15, 16
18.00 “По средата”  с.7 еп.11, 12
19.00 “Столичани в повече”  с.8 

еп.8
20.00 “Новите съседи”  en.21
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Двама мъже и полови-

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

еп.3, 4
00.00 “Бетовен 5” - комедия, 

семеен (САЩ, 2003), ре-
жисьор Марк Грифитс, в 
ролите: Дейв Томас, Фейт 
Форт, Давей Чейс, Том 
Постън, Сами Кан и др.

02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”

вТорНик, 1 окТомври
06.00 “Майк и Моли”  10 еп. с.5 

еп.10, 11
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Домашен арест”  с.2 

еп.15, 16
10.00 “Сестри на макс” - ко-

медия (САЩ, 2015), 
режисьор Джейсън Мур, 
в ролите: Ейми Поулър, 
Тина Фей, Мая Рудолф, 
Айк Баринхолц, Джеймс 
Бролин, Даян Уийст, 
Джон Сина, Джон Легуи-
замо и др.

12.00 “По средата”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина”  eп.58
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.71 
17.00 “Бездомното шоу на 

Башар Рахал” - токшоу 
(2015), еп.8

18.00 “По средата”  с.7 еп.13, 14
19.00 “Столичани в повече”  с.8 

еп.9
20.00 “Новите съседи”  en.22
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Двама мъже и полови-

на”  еп.22, 23
23.00 Премиера: “Гранд”  с.2 

еп.5, 6
00.00 “Сестри на макс” /п./ - 

комедия (САЩ, 2015)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

срЯДа, 2 окТомври
06.00 “Майк и Моли” еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Бездомното шоу на 

Башар Рахал” - токшоу 
(2015), еп.8

10.00 “Без граници” - комедия 
(Русия, 2015), режисьори 
Карен Оганесян, Резо 
Гигинеишвили и Роман 
Пригунов, в ролите: 
Инна Чурикова, Олег 
Басилашвили, Александр 
Адабашян, Анна Чипов-
ская, Иван Янковский, 
Александр Пал, Милош 
Бикович, Мария Шалаева 
и др.

12.00 “По средата”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина”  eп.59
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.72
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.1, 2 

18.00 “По средата”  с.7 еп.15, 16
19.00 “Столичани в повече”  с.8 

еп.10
20.00 “Новите съседи”  en.23
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Двама мъже и полови-

на”  еп.24, с.2 еп.1
23.00 Премиера: “Гранд”  с.2 

еп.7, 8
00.00 “Без граници” /п./ - коме-

дия (Русия, 2015)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

ЧЕТвърТък, 3 окТомври
06.00 “Без пукната пара”  с.5 

еп.1, 2
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2018), 
еп.37, 38

10.00 “Ела, изпей!” - анимация, 
музикален, комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Гарт Дженингс

12.00 “По средата”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.00 “Дивата Нина”  eп.60
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.73 
17.00 “Бездомното шоу на 

Башар Рахал” - токшоу 
(2015), еп.9

18.00 “По средата”  с.7 еп.17, 18
19.00 “Столичани в повече”  с.8 

еп.11
20.00 “Новите съседи”  en.24
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Двама мъже и полови-

на”  с.2 еп.2, 3
23.00 Премиера: “Гранд”  с.2 

еп.9, 10
00.00 “Ела, изпей!” /п./ - анима-

ция, музикален, комедия 
(САЩ, 2016)

02.00 “Без пукната пара”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”
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„Жените в историята”

Рисунка в римска крепост

Грънчарска работилница 
край Суворово

"На хармана" в Харманли

Нова църква във Враца

страницата подготви соня вълкова

Изложбата "Жените в 
историята" може да бъ-
де видяна в Регионал-
ния историче-
ски музей в Ру-
се. Тя се състои 
от 15 постера, 
които с тексто-
ве и изображе-
ния разказват 
за вдъхновява-
щи женски при-
мери от русен-
ската история. 
Това съобщи 
директорът на 
културната институция 
проф. Николай Ненов. 

Постерите показват 
как жените са отстоя-
вали правата си в кон-

сервативното обще-
ство от края на ХIХ век 
в България. Посетители-

те се срещат с образи-
те на жени, утвърдили 
се в съвременността в 
полето на традиционно 
"мъжки" професии, как-

то и на майките на де-
мократичните процеси 
в България.

И з -
л о ж -
б а -
та ще 
участ-
ва и 
в "Но-
щта на 
у ч е -
ните", 
която 
ще се 
с ъ с -

тои в Русе. Тогава тя ще 
се превърне в основа на 
куиз състезание за мла-
дежи, което ще се орга-
низира в музея.

Ч е т и р и и з м е р е н 
спектакъл беше пред-
ставен за пръв път у 
нас на празника на Ди-
митровград, съобщиха 
от общинския пресцен-
тър. 4D-шоуто бе с про-
дължителност 9 минути.

Лазерното предста-
вление с пиротехниче-
ски и звукови ефекти 
беше изнесено на цен-
тралния площад "Бъл-
гария", където завър-
ши денят на града.

Преживяването бе 
неповторимо, тъй като 
зрителите - гражданите 
и гостите на града, бя-
ха потопени вътре в по-

становката и на практи-
ка станаха участници в 
нея, обясниха от кмет-
ството. Спомагателните 
4 кули, от които светли-
ната беше прожектира-
на, са били инсталирани 
от четирите страни на 
площада.

Традицията за пищ-
но и въздействащо шоу 
навръх Деня на Дими-
тровград започна пре-
ди две години, когато 
сградата на общинска-
та администрация ста-
на екран за прожекци-
ята на 3D мапинг пред-
ставление.

Празникът за 72-рия 

оригинален спектакъл 

Голяма цветна рисун-
ка графити посреща по-
сетителите на римска-
та крепост "Сексагин-
та Приста" в Русе. Това 
съобщиха от Регионал-
ния исторически музей 
в града. 

Графитите предста-
вляват цветна компо-
зиция, свързана с ан-
тичния период на Русе 
и река Дунав като север-
на граница на Римската 
империя. Представени 

са изображения на рим-
ски кораби и триумфа-
лен марш на завръща-
щата се в своя лагер Вто-
ра Матиакоска кохорта, 
станувала в "Сексагин-
та Приста" през втори 
век. Показана е и три-
умфална арка - стили-
зиран образ на архите-
ктурните паметници от 
този тип в Древен Рим, 
които били издигани 
над главни пътища и 
ознаменували военните 

При разкопките в селището от каменно-мед-
ната епоха в местността Корията край Суворово 
археолозите са разкрили грънчарска работилни-
ца. Това разказа ръководителят на проучванията 
гл. ас. д-р Владимир Славчев от Археологическия 
музей във Варна.

Той припомни, че селището е датирано около 
4700 г. пр. Хр. Освен обгорялото жилище, което 
се отнася към средната каменно-медна епоха, 
археолозите са установили землянка от ранно-
то Средновековие. Оказа се, че сградата, която 
проучваме, е много масивна, обясни специалис-
тът. След като започнаха да се очертават грани-
ците й и вътрешното разпределение на самите 

помещения, нашата версия е, че това не е обик-
новена жилищна сграда, а е грънчарска рабо-
тилница, разказа Славчев. В северното помеще-
ние има много голяма пещ, разказа археологът. 
В югозападното намерихме горели изпечени съ-
дове и смятаме, че това е било помещението за 
склад на готовата продукция, обясни специалис-
тът. В югоизточното помещение пък са открити 
инструменти и сечива, които са използвани за 
направа на керамика - шпатули, костни сечива, 
с които се е нанасяла орнаментацията върху съ-
довете. В северното открихме глинено корито, 
което най-вероятно се е използвало за готовата 
продукция, допълни Славчев. 

Гости от Турция пре-
създадоха древния ри-
туал танца "Сема", което 
в превод означава "Не-
бе", на третото издание 
на фестивала "На Хар-
мана" в Харманли, съ-
общиха организатори-
те на празника от сдру-
жение "Бизнесът за Хар-
манли", които са подкре-
пени и от общината. В ат-
ракцията "танц на дервишите" мъже-
те с шапки и огромни поли се въртят 
около собствената си ос.

Фестивалът отново показа тради-
циите, културата, обичаите и бита в 
община Харманли, многообразието 
от местни вкусове, обреди, занаяти и 
поминък. Традиционни и специфич-
ни за района храни бяха приготвяни 

дество Богородично" от 
митрополит Григорий в 
съслужение със свеще-
ници от града. 

След освещаване-
то на храма е била от-
служена и първата Све-
та литургия. "Днес то-
зи храм отваря врати и 
се превръща в Дом Бо-
жий, в място за молит-
ва и прослава на Госпо-
да, на Майката Божия и 
на светиите. От днес тук 
ще се отслужва Божест-
вена Света литургия, за 
да могат всички от та-
зи богоспасаема енория 
на Врачанската епархия 

триумфи в империята.
Цветните графити са 

дело на младата русен-
ска художничка Ина Ва-
лентинова. Те са по по-
ръчка на Русенския му-
зей, а идеята е по този 
начин да се облагороди 
районът около римска-
та крепост и да се насо-
чи вниманието на пре-
минаващите към место-
положението на обекта. 

От културната ин-
ституция обясняват, 
че в последните годи-

ни много музеи в света 
използват нестандарт-
ни форми и решения 
за привличане на по-
сетители. Целта е про-
вокиране на траен ин-
терес към местното на-
следство и история. Та-
ка експозициите са лес-
но достъпни и разби-
раеми. Превръщат се в 
платформи за споделя-
не на знания, преживя-
вания, провокиране на 
диалог и обратна връз-
ка с посетителите.

Жителите на вра-
чанския квартал "Кула-
та" наскоро присъст-

ваха на освещаване на 
първия храм в това на-
селено място "Св. Рож-

да бъдат едно с Хрис-
та", е казал в словото 
си Врачанският митро-
полит Григорий. 

Пред събралото се 
множество той е бла-
годарил на всички да-
рители, които са спомо-
гнали за съграждането 
на храма. Сред тях са 
човекът, дарил мястото 
за църковната сграда и 
помогнал с лични даре-
ния за изграждането й - 
Славейко Спиридонов, 
а също общинската уп-
рава и правителството, 
отпуснали средства за 
строежа. 

Новият храм във 
Врачанската епархия е 
изграден за четири го-
дини.

рожден ден на града за-
почна с представяне-
то на новия календар 
на общината в Град-
ската библиотека "Пе-
ньо Пенев". Тържест-
вената сесия, на която 
със званието "почетен 

гражданин" бе удосто-
ен педиатърът д-р Не-
дялко Желев, бе прове-
дена в зала "Гросето". 
На площад "Поезия" бе 
експонирана изложба-
та "Когато се наливаха 
основите".

на място в парка "Димана Данева”.
На сцената се представиха само-

дейни танцови и певчески групи от 
региона, като бяха показани и ста-
ри обичаи и традиционно народно 
облекло. Осъществен бе и винен тур 
"Южен Сакар 4 Х 4", който включва-
ше посещения и дегустации в чети-
ри семейни винени изби в региона. 
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Британец блудствал 
в Сливен

има ли в България 
трафик на органи?

трима пребиха готвач 

Пожари в страната

Съдът задържа под стража бри-
танския поданик Даниел Ериксон 
Хъл. Той е обвинен за това, че 
през периода януари до септем-
ври 2019 г. е извършил действия 
с цел да възбуди и удовлетвори 
полово желание без съвокупление. 
Арестът на 43-годишният англий-
ски гражданин бе извършен след 
двумесечна проверка от служители 
на отдел "Киберпрестъпност" при 
ГДБОП и на ОДМВР-Сливен.

В момента на ареста той бил за-
варен в едно помещение в присъст-
вието на шест малолетни и непъл-
нолетни момчета. 

Децата са отведени незабавно 
в Районното управление на МВР-
Сливен и с тях е започната работа 
с инспектори от Детската педагоги-
ческа стая. От жилището и личния 

При акция на ГДБОП и прокуратурата на бълга-
ро-турската граница бяха задържани четирима ду-
ши. Двама от тях са заподозрени в организиране на 
канал за трафик на органи. 

„Фактите са доста обезпокояващи от медицин-
ска гледна точка, тъй като този поток на донори 
е свързан с неспазване на правила за добра кли-
нична практика, което води до недобри резулта-
ти.” Така началникът на Клиниката по нефрология 
и трансплантация към УМБАЛ „Александровска” 
проф. Емил Паскалев коментира случая с четири-
мата задържани.

Според него причина за наличието на подобен 
трафик е липсата на достатъчно бъбречни транс-
плантации, като напоследък има много повече таки-
ва на български граждани в Турция, отколкото у нас.

„Трансплантираните в Турция пациенти идват 
при нас с епикризи, в които няма никакви меди-
цински данни и информация по отношение на до-
нора и на ред други изследвания. 

Често документите нямат нито печат, нито под-
пис", заяви Паскалев.

С ново обвине-
ние се сдоби соб-
ственикът на "ТАД 
Груп". По данни 
на прокуратурата 
Иван Тодоров (на 
снимката) е ръ-
ководил органи-
зирана престъпна 
група с користни 
цели. 

По разпорежда-
не на Тодоров е бил из-
готвен списък с големи 
български сайтове, кои-
то да бъдат тествани за 
уязвимост. Апелативни-
ят спецсъд ще произне-
се решението си дали 

обвиненият в 
подбудител-
ство за кибер-
т е р о р и з ъ м 
с о б с т в е н и к 
на "ТАД Груп" 
Иван Тодоров 
ще остане в 
 ареста.

Той не ува-
жи искането 
му за по-лека 

мярка за неотклонение. 
С учудване собствени-
ците разбрали, че тех-
ните сайтове и инфор-
мация са известни на 
"ТАД Груп", без те да са 
дали разрешение.

Служители на Пътна 
полиция започнаха ак-
ция за контрол на из-
ползването на мобил-
ни телефони от  страна 
на шофьорите на авто-
мобили. Тя се провежда 
във всички страни член-
ки на Европейската мре-
жа на службите на Пътна 
полиция.

„Целта на операцията 
е да се припомнят още 
веднъж последствията 
от пренебрегването на 
забраната за използва-
не на мобилни устрой-

ства. По  вре-
ме на шофи-
ране те сил-
но разкон-
ц е н т р и р а т 
в н и м а н и е -
то на вода-
ча, което мо-
же да се ока-
же фатално”, уточняват 
от вътрешното минис-
терство.

Според Закона за 
движение по пътища-
та на водачите е забра-
нено да използват мо-
билни телефони по вре-

Трима мъже пребиха готвач в хотел в 
Благоевград. 

Пребитият е молдовски гражданин на 26 
години. Сигнал за инцидента в сградата, 
намираща се на булевард „П. К. Яворов”, е 
подаден в полицията. Готвачът тръгнал да 
се прибира в квартирата си след работа. 
На излизане от хотела е нападнат от три-
ма мъже.

За да се спаси, той влязъл в ресторанта. 
Нападателите обаче го последвали, нане-
сли му побой, има и увредено имущество. 
Свидетели на ставащото уведомили соб-
ственика на хотела. При гледката на пре-
бития си служител той получил сърдечна 
атака. И двамата били транспортирани в 
МБАЛ-Благоевград.

Готвачът е с наранявания по лицето и 
тялото. Собственикът на хотела след ста-
билизиране на състоянието му е освобо-
ден за домашно лечение. Тримата напада-
тели са задържани.

Четири къщи изгоря-
ха при пожар в село над 
Благоевград, по чудо 
няма пострадали хора. 
Сигналът за бедствието 
е подаден от възраст-
ни хора, които видели, 
че горят първите къщи 
на махала Дъбово на се-
ло Бистрица, намиращо 
се на 15 километра над 
Благоевград.

Жена на 97 години е 

извадена жи-
ва от горяща 
къща.

На място 
са пристиг-
нали общо 4 
пожарни ав-
томобила и 
високопро-
ходима водо-
носка.

Пожарът е локализи-
ран. Множество добро-

Тежка спаси-
телна акция се 
е провела на 
връх Дженгал в 
Пирин (2730 м), 
съобщиха от 
П л а н и н с к а -
та спасителна 
служба. След постъпва-
не на сигнал към място-
то са тръгнали шестима 
планинска спасители. За 
случая от ПСС се свър-
зали с МВР и Министер-
ството на отбраната, но 
настъпването на нощта 
не е позволило вдига-
нето на хеликоптер. Та-
ка спасителната акция е 

Акция срещу говоренето  
по телефон при шофиране

млаДЕж 
скоЧи оТ Блок
Тийнейджър се е са-

моубил в столичния 
жк "Дружба 1".

момчето е скочило 
от 14-ия етаж на блок 
в близост до езерото. 
сигналът за трагеди-
ята е подаден от слу-
чайни минувачи, кои-
то са открили тялото 
на детето.

камиоН  
сЕ заПали  

На магисТрала
Тир, превозващ гу-

ми, пламна в движе-
ние на ам "Тракия". 
инцидентът е станал 
на 155-и километър 
край Пловдив в по-
сока Бургас и се е об-
разувала огромна ко-
лона от автомобили. 
огънят е възникнал в 
ремаркето. 

Шофьорът е забе-
лязал огъня, успял е 
да отбие в аварийна-
та лента и да откачи 
ремаркето от тегли-
ча. Няма пострадали 
хора. 

Тир сЕ врЯза  
в къща

Двама души са по-
страдали, след като 
Тир се врязал в къща 
в село Борован. По-
страдали са шофьор-
ът и пешеходец на 27 
години. Пешеходе-
цът, пометен на тро-
тоара, е в добро състо-
яние. Той е успял да се 
отърве само с охлуз-
вания, тъй като е ре-
агирал своевременно 
и е успял да избяга от 
сблъсъка. водачът на 
камиона с гръцка ре-
гистрация е настанен 
в болница. 

иНЦиДЕНТ с аТв
48-годишен мъж за-

гина при катастрофа 
с аТв в района на до-
бричкото село ляхо-
во. Той е изгубил кон-
трол върху аТв-то, ко-
ето се е обърнало, и е 
загинал на място. 

ХваНаХа 
мърТвоПиЯН воДаЧ

Шуменски поли-
цаи задържаха 52-го-
дишен мъж, управля-
вал автомобил с 3,47 
промила алкохол. На 
кръстовището на бул. 
"симеон велики" и ул. 
"гоце Делчев" служи-
тели извършили про-
верка на мъж от село 
Благово и така уста-
новили, че той упра-
влявал лек автомо-
бил с шуменска регис-
трация мъртвопиян. 

Спасиха пострадала в 
Пирин

стопанство са се бори-
ли с огнената стихия. 
Всичките изгорели къ-
щи са били обитаеми. 
Огънят е тръгнал от су-
хи треви. Площта на по-
жара е около 30 декара.

Пожар вилня и във 
Велинград. Пожарника-
ри, лесничеи и добро-
волци са гасили огъня в 
горски масив над квар-
тал „Анезица“. 

На този етап няма 
опасност за живеещи-
те в квартала.

Подобрява се със-
тоянието на жената, 
която пострада при 
взрив на бензинос-
танция в Добрич. 
При инцидента за-
гина нейната майка, 
която е била в авто-
мобила. Прокурату-
рата разследва слу-
чая. Обектът бе за-
творен от ръковод-
ството, за да се ус-
тановят щетите и да 
се съдейства на раз-
следването. 

Собственикът по-
сочи, че обектът е в 
изрядно състояние - 
технически и по до-
кументи. Той обясни, 
че при инцидента ня-
ма възпламеняване 
или пожар, а е при-
чинен от неизправ-
на газова бутилка. По 
думите му бутилката 
е била за пропан-бу-
тан, а водачът на ав-
томобила е пожелал 
да се зареди с метан.

Жена 
загина  

при взрив  
на газ

ме на движение освен 
чрез устройство, поз-
воляващо това да става 
без участието на ръце-
те. Санкцията за подоб-
но нарушение е глоба от 
50 лева и отнемане на 6 
контролни точки.

му автомобил са иззети компютър, 
видеокамери и други вещи, имащи 
отношение към извършеното прес-
тъпление. Даниел Ериксон запла-
щал на жертвите, за да не разгла-
сяват случващото се. Докато е из-
вършвал противоправните си де-
яния, той легитимирал престоя и 
контактите си с децата от кварта-
ла, в който живеел в Сливен, като 
се представял за пастор.

волци със специализи-
рана техника, както и 
служители на горското 

продължила само като 
наземна.

Акцията е приключи-
ла сутринта, като жена-
та е била спасена. Ди-
ректорът на ПСС отбе-
ляза, че е изключител-
но необходимо и на-
ложително в България 
да има хеликоптери за 
спасителна дейност.
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От стр. 1
Организира национал-
ни събития и целият 
град се весели заедно 
с оркестрите, дошли 
откъде ли не за три-
дневното надсвирване 
в прослава на тракий-
ската музика. А на 1 ок-
томври все ще намери 
начин възрастните хо-
ра да се почувстват спе-
циални – уважавани и 
почитани. Ако не беше 
така, нямаше вече че-
тири мандата да гласу-
ват все за него. И отно-
во да желаят той да е ха-
зяин на населеното им 
място. 

Решихме да се убе-
дим, че Ангел Папазов 
не се е уморил. Той е 
на 56 години. Веднага 
след завършването на 
висшето образование, 
специалности агроин-
женерство, счетовод-
ство и контрол, тръгва 
по трудния път на агро-
ном, стига до председа-
тел на ТКЗС и създава 
кооперацията, на коя-
то 10 години е шеф. На-
всякъде и все на пълни 
обороти.

Изненадахме го в не-
делния ден. Хем да не 
му пречим на работата, 
хем да видим дали по-
чива така добре, както 
се труди. Учуди ни же-
ланието да се срещнем 
при парниците в село 
Градина. Какво толко-
ва има за гледане – съ-
оръжения като нався-
къде другаде. Така е, 
но не съвсем. Защото 
те са се появили по не-
гово време и с негова 
помощ – модерни, ото-
пляеми, функционира-
щи почти 10 месеца в 
годината.

- Тук са точно 297 дка 
зеленчукови насажде-
ния. Погледнете рекол-
тата! Колко килограма 
чушки има на стрък, чу-
до! – радва се кметът. 
– Общо 1000 дка успях-
ме да реализираме в та-
зи насока в общината. 
С тях си изкарват хля-
ба 1000 души, по един 
на декар.

Питаме го къде оти-
ва доброкачествената 
родна продукция, та со-
фиянци, пък и не само 
ние, купуваме македон-
ско зеле, гръцки патла-
джани, турски домати. 

- Стопаните са ча-

стници и сами реали-
зират плодовете на 
труда си! – категори-
чен е Ангел. - Прекуп-
вачите отдавна заоби-
калят полетата ни. Ня-
ма как да богатеят на 
чужд гръб. Онова, кое-
то не се продава суро-
во, отива в консервните 
фабрики. Тук те са се-
дем, предстои открива-
нето на още две. Тради-
цията е спазена. Когато 
на бурканите се мъдри 
наш надпис, дали това 
е лютеница, гювеч или 
мариновани краставич-
ки, конкуренцията ни 
диша праха. 

- Не ти ли омръзна да 
отговаряш за всичко и 
всички? – провокираме 
го ние. 

- Звучи високопарно, 

но аз съм в града и той 
е в мен. От самото ми 
появяване на бял свят. 
Обичам сутрините. Ми-
навам по улиците, те са 
общо 186 километра в 
общината. Разговарям 
с хората, разпитвам ги, 
отговарям на техни въ-
проси. Средствата не 
достигат. Още много и 
много може да се про-
мени за добро. Даваме 
земя под аренда. До-
ри продаваме, когато е 
изгодно, и мнението на 
общинските съветници 
е единно, за да влязат 

средства в полза на хо-
рата – казва Ангел и до-
бавя, че само китайците 
са инвестирали в 65 хил. 
дка земя. Произвеждат 
жито, ечемик, люцер-
на, царевица, слънчо-
глед. Редовно плащат 
високи възнагражде-
ния. Сега са се насочи-
ли към зеленчукопро-
изводство. Видяха, че от 
него се докарват добри 
доходи. Коректни арен-
датори са…

- Засегна ли ви свин-
ската чума? – интересу-
ваме се ние.

- От 16 села 8 попад-
наха в санитарната зо-
на – отговаря градона-
чалникът. – В много зад-
ни дворове имаше пра-
сета. Хората бяха недо-
волни, защото болестта 

не ни достигна. Някои 
ме обвиняваха, че съм 
подбудител на проте-
сти, което не е вярно. 
Бях заедно със стопа-
ните. Разяснявах, успо-
коявах, защитавах ин-
тересите им. Така раз-
бирам задълженията 
си – да съм там, където 
е напечено. Много по-
могнаха представите-
лите на БАБХ. В крайна 
сметка спазихме указа-
нията. Сега провежда-
ме разяснителни меро-
приятия за регистри-
ране, хигиенизиране и 

„ГрАдъТ Е В МЕН 
и АЗ СъМ В НЕГО“

С указ на президента Румен Радев на 27 ок-
томври 2019 година в България ще се прове-
дат местни избори. Предизборната кампания 
ще започне на 26 септември. В София, Пловдив 
и Варна освен кметове на общини ще се изби-
рат и кметове на райони, както и общински съ-
ветници. Там, където има балотажи, т.е. няма 
избран кмет с над 50% от гласовете на първия 
тур, ще се проведе втори тур на 3 ноември.

28-те области в България са разделени на 
265 общини, като в 72 от тях населението е 
под 6000 души, което представлява едва 3,9% 
от населението на страната. 162 са обезлюде-
ните села. А в близо 3000 населени места ня-
ма да избират кмет, тъй като в тези градове и 
села живеят по постоянен адрес под 350 души 

Общо 59 партии и 7 коалиции са се регистри-
рали за участие в местните избори тази есен в 
Централната избирателна комисия. Крайният 
срок за това изтече  на 16 септември. 

Регистрация е отказана на пет партии и на 
една коалиция. Национално движение "Един-
ство" и партия "Солидарност" не са предоста-
вили необходимия брой подписи, а партиите 
"Съюз за отечеството", "Общество за нова Бъл-
гария", Българска земеделска партия и коали-
ция "Блок на комунистическите партии" не са 
имали всички документи.

В предишните избори са участвали 74 поли-
тически формации.

От Централната избирателна комисия при-
помниха, че с решения са потвърдили две раз-
поредби в Изборния кодекс - бюлетините да 
се печатат в печатницата на БНБ, както и пра-
гът за валидност на преференциите за общин-
ски съветници да е 7% от гласувалите за съот-
ветната листа.

47,3% от българите искат нов кмет за своята 
община. Това показват резултатите от редов-
ното социологическо проучване на агенция 
"Алфа Рисърч", проведено от 10 до 16 септем-
ври т.г. Да продължи да управлява досегаш-
ният кмет искат 40,9% от запитаните, а 11,8% 
не могат да преценят. Малко повече от месец 
преди местните избори критичните оценки и 
гласове към качеството и стила на управле-
ние на страната нарастват, посочват автори-
те на изследването.

Най-благоприятни са нагласите за кмето-
вете на по-малките общини и населени мес-
та, а надпреварата за мястото в големите об-
щини се очаква да е най-оспорвана. Според 
извадката 62% от гражданите биха гласува-
ли спрямо личните си и политически пред-
почитания, а не на принципа против упра-
вляващия кмет.

Отговорът на въпроса "Коя е алтернативата 
на ГЕРБ" показва силно фрагментирани пред-
почитания: към БСП - 17%, към партия на Сла-
ви Трифонов - 12%, "Демократична България" 
– 4,9%, "Обединени патриоти" – 3,8%, към дру-
га политическа сила – 8,9%. 48% от избирате-
лите са на мнение, че е време друг да поеме 
управлението срещу 33%, които продължават 
да са убедени, че няма по-подготвена партия 
от ГЕРБ. 

Повече от 
половината 
избиратели 

искат промяна 
на статуквото

отглеждане за собст-
вени нужди на живот-
ните. Скоро ще откри-
ем две големи ферми 
за 500 крави и над 400 
овце. Има перспекти-
ви. Развиваме това на-
правление по нов, ев-
ропейски начин – ус-
михва се Ангел.

И н в е с т и т о р с к и -
ят интерес към райо-
на е безспорен. Зато-
ва помагат и рекла-
мата, и обществената 
дейност, и откритият 
характер на г-н Папа-
зов. Той е и председа-
тел на Асоциацията на 
тракийските общини. 
В РАО „Тракия“ актив-
но членуват и съседи-
те от Турция. Провеж-
дат съвместни инициа-
тиви. Развиват търгов-
ски отношения. Всяка 
година кметът пред-
лага на съветниците 
стратегия за управле-
ние на общинското 
имущество. Нищо не се 
прави на тъмно. Граж-
данството трябва да е 
информирано. В край-
на сметка собственост-
та е на всички.

Неудобният въпрос 
към кмета бе трудно 
ли е да е независим.

- Не е лесно! – при-
знава той. – Макар че 
заместниците ми са 
представители на ос-
новните партии, усе-
ща се дърпането на 
чергата към себе си. 
Не се оплаквам, нами-
раме общ език с дис-
кусии и компромиси. 
Честно казано, така ми 
е по-спокойно. Има го 
контрола, който пома-
га. Лошото е, че в пре-
дизборно време тръг-
ват интриги, че дори 
и клевети. Преодоля-
вам ги. Нали ви казах 
– постоянно съм сред 
хората. Нямам скрито-
покрито. Правя всич-
ко според силите си. 
По-миналата седми-
ца три дни градът се 
весели с брилянтния 
кларнетист Ибряма и 
много талантливи тра-
кийски музиканти. А 
на празника на града 
разчитам на пенсио-
нерските състави. Без 
тях тържеството няма 
да е истинско. 

След нашата среща 
събеседникът ни оти-
де да подарява екипи 
на футболистите. Те от 
своя страна го зарад-
ваха също със спор-
тен комплект. Освен 
че помага на отбора и 
за поддръжката на ста-
диона, пожелаха му да 
идва заедно с тях на 
тренировки. 

Ангел Папазов ще 
се кандидатира отно-
во за кметския пост. 
Пенсионерите ни убе-
ждават, че той ще спе-
чели. Пожелаваме му 
го от сърце! Без него 
на този пост Първомай 
няма да е същият.
Наталия гЕНаДиЕва
Петьо ДаФиНкиЧЕв

кметът поздравява съгражданите си по повод международ-
ния ден на възрастните хора. до него е председателката на 

общинската пенсионерска организация радка Попова
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ции и конгреси, на ко-
ито се обсъжда темата 
за ролята на пенсионе-
рите в обществото, обя-
вяват се специални бла-
готворителни акции. Не 
случайно в някои стра-
ни празникът се нарича 
Ден на добрината и ува-
жението.

Според мъдра древ-
на поговорка 
за истинско-
то ниво на 
р а з в и т и е т о 
на общество-
то най-точно 
може да се съ-
ди, ако се ви-
ди как в него 
живеят хора, 
които не мо-
гат да се гри-
жат за себе 
си, тоест най-
малките и 
най-възраст-
ните. С общи 
усилия държавите по 
света трябва да им оси-
гурят не само предпос-
тавки за дълголетие, но и 
е необходимо да полагат 
усилия то да е качестве-
но, разнообразно, пъл-
ноценно и носещо удо-
влетворение.

Всъщност според 
международно призна-
та класификация за въз-
растни се смятат лица, 
навършили или над-
хвърлили 65 години. На 
планетата ни такива хо-

ра са над 630 млн. души, 
тоест почти всеки десе-
ти човек на Земята. Това 
са личности, чието най-
голямо богатство са оп-
итът им, знанията, уме-
нията и мъдростта. Те-
зи старци, както неува-
жително или на шега ги 
наричат някои, са едни 
от последните носите-

ли на класическата кул-
тура от първата поло-
вина на ХХ век - онова 
време, когато най-мно-
го се ценят чест, дос-
тойнство, възпитаност, 
толерантност... Благода-
рение именно на таки-
ва духовни качества те 
успяват да минат през 
всички ужаси на войни-
те и репресиите...

Повечето хора се за-
блуждават, че единстве-
ното, с което се занима-
ват възрастните хора, е 

да седят на пейката пред 
блока, отдадени на спо-
мени за славното мина-
ло и безвъзвратно изгу-
бената младост, приме-
сени с обсъждането на 
минаващи наблизо мла-
дежи. Освен това някои 
са убедени, че съдба-
та на пенсионерите се 
свежда до липсата на 

каквато и да била физи-
ческа или умствена ак-
тивност.

Но съществуват не-
малко примери, които 
разкриват как някои ба-
би и дядовци не се пре-
дават на настъпващата 
старост и продължават 
да водят живот, предиз-
викващ учудване и въз-
хищение.

Така 90-годишният 
Уилям Бел преодолява 
впечатляващата височи-
на от 2,18 метра на ов-

чарски скок. Постижени-
ето си, направено на та-
зи достолепна и заслу-
жаваща искрено уваже-
ние възраст, куражлия-
та посвещава на лондон-
ската Олимпиада.

Фурор предизвика и 
86-годишната Йохана 
Каас, която се превърна 
в голямата сензация на 
Световното първенство 
по спортна гимнастика 
в Котбус, Германия. За 
възрастта си дамата е в 
превъзходна физическа 
форма, която й позво-
лява дори да изпълнява 
упражнения на успоред-
ка. Спортистката отмес-
ти погледите, насочени 
към по-младите атлети, 
и ги съсредоточи вър-
ху себе си, като показа 
невероятен баланс, из-
дръжливост и сила. И по 
този начин демонстри-
ра изключителните въз-
можности на човешкия 
дух и тяло.

Американецът Джор-
дж Мойс пък за първи 
път скача с парашут на 
97 години. В това наисти-
на небезопасно начина-
ние го придружава него-
вият любим внук, който 
се впуска в рискования 
полет заедно с дядо си.

Най-възрастният чо-
век, покорил Еверест, е 
непалецът Мин Бахадур 
Шерчан. Когато е на 76, 
спортсменът на 25 май 

На централно ни-
во Министерството на 
труда и социалната по-
литика е оторизирана-
та държавна институ-
ция, която би следвало 
да   прояви законода-
телна инициатива и да 
внесе в пленарната за-
ла Закон за възрастните 
хора. Очевидно  съсре-
доточаването на грижи-
те му в многократно из-
меняната Наредба №2 и 
други подзаконови нор-
мативни актове едва ли 
ще реши проблемите  на  
възрастните хора и ин-
валидите и особено ако 
правомощията се прех-
върлят на местната дър-
жавна власт, без да са 
гарантирани финансо-
во и със закон. Изпада-
нето във финансова  не-
състоятелност на реди-
ца общини по обектив-
ни и субективни  причи-
ни няма как да доведе до  
решаване на  проблеми-
те  на хората  от трета-
та възраст и инвалиди-
те особено, ако няма  по-
литическа воля за това 
на централно и местно 
ниво. От дълго време ме 
вълнуват тези проблеми 
и най-вече на наш смо-
лянски терен. Не може 
да не се похвалим, че си 
имаме Обединен съюз 
на пенсионерските клу-
бове (ОСПК). Това   е мал-
ка стъпка към обединя-
ване усилията за осмис-
ляне на живота  в рам-
ките на пенсионерските 

клубове. Досега  не ми 
е известно дали на те-
риторията на общината 
имаме Обединен съюз 
на пенсионерите. А точ-
но от такъв съюз имаме 
нужда. Поне засега Обе-
диненият съюз на пен-
сионерските клубове е 
под  финансовата шап-
ка на местната админи-
страция  и този  съюз ня-
ма нито финансова, ни-
то юридическа самос-
тоятелност. Обедине-
ният  съюз на  пенсио-
нерските клубове няма 
стопроцентов обхват на 
наличния пенсионерски 
контингент и континген-
та от инвалиди. По нор-
мативните разпоредби 
клубове се разкриват  
според бройката пен-
сионери. Да, ама не се 
контролира един факт, 
който натоварва и за-
блуждава община Смо-
лян. Точно Обединеният 
съюз на пенсионерски-
те клубове е този, кой-
то чрез управителни-
те съвети е длъжен да 
следи за членската ма-
са във всеки клуб и да 
не допуска членуването 
на един и същи човек в 
няколко клуба и да  въве-
де право на всеки  редо-
вен член, независимо в 
кой клуб членува, да по-
сещава пенсионерските 
клубове и техните меро-
приятия. С членуване-
то на един и същи пен-
сионер в няколко клу-
ба се създават условия 

на заблуда за наличие-
то на много, организа-
ционно обхванати пен-
сионери и респективно 
излишно  разкрити пен-
сионерски клубове. Те-
риториално разтегна-
тият ни град и прогре-
сивно застаряващото му  
население предполагат 
и разкриването на пен-
сионерски клубове във 
всеки  квартал. То-
ва поставя натяс-
но и общината. Ос-
къдният  финансов 
ресурс не позволя-
ва  пълно финансо-
во обезпечаване 
на пенсионерски-
те клубове. С реал-
на финансова  суб-
сидия от 1000 лева 
в най-добрия слу-
чай не  може да се 
покрият разходите 
по консумативите. 
Пенсионерските ни клу-
бове са на ”стопанска из-
дръжка”, тоест на собст-
вен ход. Това води до 
превръщането на пен-
сионерите в  източник 
на печалба, до  превръ-
щането на клубовете в 
малки, непозволени от 
закона кръчми. Но и са-
мият аз, който съм върл 
противник на употреба-
та на алкохол  в пенси-
онерските  клубове, се 
убедих, че без употреба-
та на алкохол няма как 
те да се издържат. Няма 
и как управителните съ-
вети на клубовете да не 
търсят варианти за дава-

не под наем на клубните  
помещения. По закон то-
ва е абсолютно недопус-
тимо. Общинската адми-
нистрация го знае, но  си 
мълчи – прави го все пак 
от грижа към пенсионе-
рите и инвалидите. За то-
ва и аз, грубо казано, ня-
мам право да й се сър-
дя. Гневя се по-скоро на 
върховните институции, 

които и досега не са  ма-
териализарали грижите 
си към възрастните хо-
ра  и инвалидите в ЗА-
КОН. Видя се, че с наред-
би тази работа не  става. 
Претенциите ми към на-
шата община са в посока,  
първо, на редуциране 
на пенсионерските клу-
бове на териториален 
принцип и на принцип 
членска маса. Това е на-
пълно възможно. Общи-
ната няма интерес от съ-
ществуването на два или 
три пенсионерски клуба 
в един и същи квартал. 
Условията  са благопри-
ятни за изграждането на Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

От стр. 1
За да се привлече вни-

манието на обществото 
към проблемите, свър-
зани с демографското 
състаряване на цялото 
население на планетата 
ни, е учреден празник на 
възрастните. Отбелязва 
се на 1 октомври и цел-
та е да се подобри ка-
чеството на живот на те-
зи хора.

Инициативата е отно-
сително нова. За първи 
път става факт през по-
следната четвърт на ХХ 
век. В началото Денят 
на възрастните хора се 
чества в скандинавски-
те страни, после в Аме-
рика, а от края на 80-те 
- по цял свят. Междуна-
родният ден на възраст-
ните хора е провъзгла-
сен за специална дата 
от Общото събрание на 
ООН през 1990 г. По то-
зи начин се подчертава 
стремежът на общество-
то да спазва вековната 
традиция на уважение 
и почит към старостта. 
Това е и знак за общест-
вено признание на огро-
мния принос на възраст-
ните за формирането на 
икономическия и духов-
ния потенциал на хора-
та, както и за развитието 
на държавите.

На 1 октомври по све-
та се провеждат различ-
ни фестивали, организи-
рани от асоциации, ра-
ботещи за защита на 
правата на възрастните. 
Инициират се конферен-

Комплексен  дом на пен-
сионера и инвалида, на-
пример в старата сгра-
дата  на общината на 
площад „Свобода”. В то-
зи дом например може 
да се осигури  комплекс-
но обслужване на пенси-
онерите при допустими 
цени - бръснарски услу-
ги, медицински  прегле-
ди, читалня, зала за ти-
хи игри и развлечения, 
правни консултации и 
услуги  и така нататък. Но 

т о -
ва би 
тряб-
в а -
ло да 
б ъ д е 
г р и -
жа на 
п е н -
с и о -
н е р -
с к и 
съюз, 
к а -
к ъ в -

то ние нямаме. Досега не 
съм видял в нито един 
клуб на територията на 
града да има  пътечки за 
колички. Дългите стъл-
бища, виещи се нагоре 
и надолу, стават недос-
тъпни  не само за инва-
лидите, но и за възраст-
ните хора.

Убеден съм, че ни 
е необходим закон за 
възрастните хора. „От-
говорни” фактори по 
пенсионерските клубо-
ве ми трият сол на гла-
вата  заради позицията 
ми. Не намирам вина в 

себе си заради желание-
то ми  в пенсионерските 
клубове  с пенсионери-
те да се случват само ху-
бави неща, те да се пре-
върнат в приятни мес-
та за нас, хората от тре-
тата възраст, и инвали-
дите. Колко е малко  и 
колко е лесно решим въ-
просът  за кадрово обез-
печаване на пенсионер-
ските клубове от общин-
ската ни администрация. 
Така ще бъдат елимини-
рани удобно настанили 
се  при минимален на-
ем шарлатани, превър-
нали ни в удобни из-
точници на печалби. и 
пак си държа на дума-
та - без обединен съ-
юз на пенсионерските 
клубове можем да ми-
нем, но без обединен 
съюз на пенсионери-
те не можем да решим 
проблемите си. Обеди-
неният съюз на пенсио-
нерите е  юридическа-
та форма на отстояване 
правата на нас, хората от 
третата възраст .

Завиждам доброна-
мерено на пенсионер-
ски клубове в страната, 
към които  общинските 
администрации се отна-
сят  както подобава, в 
които хората от трета-
та възраст и инвалиди-
те не са обект на търгов-
ска печалба, а  се радват 
на инициативни управи-
телни съвети, които пра-
вят живота им  по-лек и 
по-смислен.

Никола ЧУралски, 
смолян

2008 г. успешно изкачва 
върха с височина 8846 
метра над морското рав-
нище и по този начин по-
стига нов световен ре-
корд.

А 102-годишната ки-
тайка Ма Ксиуксиан е въ-
плъщение на поговорка-
та, че никога не е късно 
да учиш. От ранно дет-
ство й се наложило да 
работи и затова на тази 
достолепна възраст ре-
шила да понатрупа ня-
кои знания, които се 
придобиват в училище.

Възрастните хора се 
опитват да не изостават 
от младите и в умения-
та да сърфират в интер-
нет. Така 104-годишната 
англичанка Лилиан Лоу 
е не само активна потре-
бителка на глобалната 
мрежа, но и официално 
е най-възрастната дама 
с профил във Фейсбук. 
Зарибяването й в соци-
алната мрежа започва, 
когато внукът на бабата 
Стив й дал своя айпад. 
Сега мечтата на напред-
ничавата старица е да 
стане собственичка на 
по-нова и съвремен-
на версия на смартфон 
с голям набор полезни 
функции.

Всички тези примери 
са доказателство, че пен-
сионирането изобщо не 
е повод за депресия. За-
щото животът дори в на-
преднала възраст може 
да бъде изключително 
увлекателен и разноо-
бразен. 

1 октомври - ден на добрината и уважението
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хиляди консули - 
един премиер

Страницата подготви 
Цветан иЛиЕВ

Реалността, която ни убива

ЛАЛУШ ВОЙВОДА ПРЕВЗЕМА СОФИЯ

"Взехме решение. Изпратихме го консул. Хиляди 
такива консули има. Има достатъчно езикова подго-
товка, множество награди. Вие не можете да изброи-
те консулите в Европа.” 

Така българският премиер Бойко Борисов коменти-
ра защо бившият председател на антикорупционната 
комисия (КПКОНПИ) Пламен Георгиев Димитров ста-
на почетен консул във Валенсия. При такова изказва-
не в нормални държави изхвърчаш с 500 км/ч от пуб-
личния пост, който заемаш - таман да си изпробваш 
(ново)построената магистрала и колко всъщност ас-
фалт има по нея. 

В България дори не чуваме, какво остава да се впе-
чатлим, да се възмутим, да накажем с недоверие там, 
където най-много боли. Честно казано, отдавна ми е 
омръзнало да коментирам наглостта и безочието на 
най-висшите ни политици начело с другаря от Банкя. 
От говорене смисъл няма. След като избори след из-
бори нищо не се променя, значи няма достатъчно си-
ла за промяна. След като редовно кой ли не обясня-
ва, че ако изборите променят нещо, щяха да ги заб-
ранят, но не дава и не се бори за друга алтернатива, 
значи няма проблем. 

Честита испанска тераса с мрамор от Банкя! Консу-
лите няма да ги изброявам, няма и нужда - дори в ка-
цата мед една лъжичка, хайде да не говорим по бори-
совски, катран, проваля цялата работа! Но на г-н пре-
миера задочно да му кажа - на медиите им е работа да 
питат, вашата е да знаете! И като много знаете, колко 
точно награди има Пламен Георгиев и колко точно 
пари е конфискувал, без съдът да каже, че не трябва? 

ивайло аЧЕв 

Лалю Конкин е роден 
някъде около 1540-1542 
г. в едно от лакавицките 
села (по течението на ре-
ка Лакавица) в  Македо-
ния, като се предполага 
за най-вероятно то да е 
село Коленче. Когато е 
на 5 години, турците го 
взимат насилствено от  
родителите му, за да го 
правят еничар. При пре-
минаването през Кожух 
планина момчето избяг-
ва и се крие в гъсталаци-
те. Това става през лято-
то и 4 месеца то се храни 
с горски плодове, коре-
ни, лапад и киселец. Ко-
гато есента започва да 
преваля, Лалю стига до 
къшлата на козар, кой-
то го приютява при се-
бе си. В продължение на 
11 г. пасе кози и опозна-
ва Кожух планина като 
пръстите на ръцете си. 
Някъде към 1557-1558 г.  
отива в родното си село, 
заварва там овдовялата 
си майка, която не може 
да го познае. Но той й по-
казва кръстче от пиринч, 
което при отвличането 
му от турците тя му е сло-
жила на врата, нанизано 
на червена връвчица, и 
той го е запазил. От май-
ка си узнава, че нейни-
ят брат Чавдар води хай-
душка дружина в Щип-

ско. Той отива при него и 
му казва, че иска да стане 
хайдутин. (Този Чавдар 
войвода няма нищо об-
що с описания от Хр. Бо-
тев в неговото стихотво-
рение „Хайдути“.) По то-
ва време дружината на 
вуйчо му брои към 300 
души и е най-голямата в 
Македония. Половината 
са въоръжени с пушки-
кремъклийки и всяват 
страх сред турците със 
смелите си и дръзки на-
бези. Когато Чавдар вой-
вода поради напредна-
лата си възраст се отте-
гля от комитлъка, пре-
дава войводството на 
Лалю. Макар че  е чист 
българин, когато из-
вършва нападенията си 
над турците, командва 
„На юруш!“, поради то-
ва започват да го нари-
чат Лалюруш, а след това 
се стига и до наименова-
нието му Лалуш – за по-
кратко. Главната му ба-
за е Кожух планина. В 
източното подножие на 
връх Безлик са напра-
вени землянки, в които 
хайдутите нощуват. В тях 
през лятото е хладно, а 
през зимата е топло. По 
това време султан е Сю-
лейман (за него е създа-
ден филмът „Великолеп-
ният век“), който е тръг-

нал да завладява Европа. 
В това си начинание той 
много разчита на енича-
рите и сам следи корпу-
сът им редовно да се до-
пълва. През 1568 г. тур-
ците тръгват да събират 
християнски момчета по 
т. нар. кръвен данък. На-
товарват ги в каруци, ко-
лоната от които се про-

точва на почти киломе-
тър и е строго охраня-
вана от 250 турски вой-
ници. Лалуш войвода ги 
пресреща с дружината 
си, избива почти всички-
те и освобождава мом-
четата. Когато вестта за 
това дръзко нападение 

стига до султан Сюлей-
ман, той нарежда  1000 
войници да се изпра-
тят срещу Лалуш войво-
да и да донесат главата 
му. По това време дру-
жината на Лалуш е към 
400 души. Той предпри-
ема тактиката да напа-
да от засада ариергар-
да на турския отряд и та-

ка без почти никакви за-
губи унищожава голяма 
част от него. Оцелелият 
командир след 2 месе-
ца се добира до Истан-
бул и се явява пред ве-
ликия везир Лала паша. 
Описва му премеждията 
си и му казва, че за уни-

щожаването на дружи-
ната на Лалуш войвода 
са необходими най-мал-
ко 5 хил. турски войници. 
Везирът заповядва ко-
мандирът да бъде уду-
шен, за да не стигне до 
султана и да му разкаже 
тъжната вест. Окуражен 
от успеха си, Лалуш вой-
вода разширява обсега 
на действията си, като 
достига до Кюстендил и 
Перник. През 1595 г. при 
него идва шопска деле-
гация, която се оплаква 
от произволите на со-
фийския бей. Лалуш из-
праща разузнавачи, ко-
ито му донасят, че в гра-
да има към 5 хил. турски 
войници, въоръжени с 
пушки и 5 оръдия. По 
споразумение с шопите 
Лалуш войвода включ-
ва 700 от тях в дружина-
та си, а още 300 набира 
от Ихтиманско и Само-
ковско. Така се събират 
доста хора, но те нямат 
оръжие. Затова Лалуш 
предприема нападения 
над малки турски гарни-
зони в цяло Софийско и 
се снабдява с пушки и 
патрони. Обучават но-
водошлите в дружината 
и през септември 1595 г. 
нападат София на юруш. 
Води се тридневна люта 
битка за всяка улица и 
къща. Накрая българите 
побеждават. Малцина-
та оцелели турци бягат 
към прохода Петрохан, 

но там са пресрещнати 
и са доизтребени от че-
тата на войводата Йоцо. 

Другата версия за 
превземането на София 
е, че това става, защото, 
когато е байрактар, тур-
ците с измама пленяват 
войводата и повечето от 
четниците и ги затварят 
в кауша. Лалуш изпраща 
до бея съобщение да ги 
освободи, защото иначе 
лошо му се пише, но той 
не обръща внимание на 
предупреждението. То-
гава, преоблечени като 
еничари,  Лалуш и мал-
кото останали на свобо-
да  четници на Петковден 
проникват в крепостта 
и избиват сеймените на 
бея. Тогава Чавдар пре-
дава на Лалуш войвод-
ството. За това има за-
пазена народна песен.

По-нататъшната съд-
ба на Лалуш войвода е 
почти неизвестна. Има 
само оскъдни сведения, 
че той е загинал в битка-
та при с. Невестино през 
1598 г. Но според дру-
ги през 1599 г. негова-
та дружина е превзела 
с. Земен (сега то е град в 
Пернишка област) и след 
това се е оттеглил в Ко-
нявската планина, откъ-
дето е продължил да бъ-
де страшилище за тур-
ците още много години.

Доц. Йордан 
василЕв, д-р по 

история

Отново скок на це-
ните. За да не откачат 
от щастие пенсионе-
рите от внезапния скок 
на пенсиите си и да се 
чудят как да си хар-
чат парите. Интерес-
но е, че цените скачат 
с доста по-големи тем-
пове от заплати, дет-
ски и пенсии. До ме-
сец цените ще са се от-
разили на всички сто-
ки. Всеки ден в мага-
зина даваме малко по-
вече за стоките, които 
вчера сме купували. А 
сметките стават малко 
повече, откол-
кото ни позво-
лява да живеем 
спокойно.

Битието оп-
ределя съзна-
нието. Факт. И 
отново няма да 
говоря за те-
зи, които имат 
късмета да са 
осигурени ма-
териално. За-
щото те са мал-
ка част от на-
рода, и то съ-
средоточена в 
няколко голе-
ми града.

Държат ни в 
контролирана 
мизерия. Да не 
се умира чак от глад, 
но никога да не можеш 
да си позволиш да ми-
слиш за нещо друго, 
освен как да си пла-
тиш все по-големите 

сметки и кредити. Да 
нямаш пари да отидеш 
до София да протести-
раш. Защото всъщност 
там заплатите се дър-
жат високи, защото уп-
равляващите знаят, че 
в София е ключът. Са-
мо протести там могат 
да ги свалят. Хората от 
провинцията не могат 
да си го позволят. Още 
повече за няколко дни.

От ден на ден по ули-
ците виждаме все по-
възрастни хора. Да, 
моите уважения, всич-
ки ще сме такива. Но 

децата и младите хо-
ра къде са? Малко са. 
А възрастните, като ги 
слушам, говорят само 
за болестите си, къде 
могат да намерят мал-

ко по-евтин хляб, как 
сами да си направят 
сирене или къде мо-
гат да вземат по-евти-
но лекарство. Нямат 
нито сили, нито сред-
ства да протестират 
срещу тези, които ги 
обричат на мъчителна 
агония.

Гледам и слушам 
политиците. Май вто-
рачени в собственото 
си превъзходство над 
"матр,яла". Далеч от 
реалния живот. Вмес-
то възмущение, про-
тести, искания полу-

чаваме вяли прескон-
ференции за въпроси, 
които не интересуват 
никого. Реалността е 
такава – цените се по-
вишават. Доходите не 

могат да ги стигнат. 
Младите хора не мо-
гат да приемат да ра-
ботят за жълти стотин-
ки и да живеят в мизе-
рия. Затова се махат 
оттук. Отиват да рабо-
тят в държави, къде-
то за достоен труд по-
лучаваш достойно за-
плащане. И прилична 
пенсия след това, коя-
то ти позволява да жи-
вееш, а не да оцеля-
ваш на ръба. И където 
държавата ти помага 
за децата, за образо-
ванието, където в бол-

ниците не те ос-
тавят да умреш 
на прага, къде-
то, като ти обе-
рат дома или ня-
кой продаде на 
детето ти нар-
котици, не по-
дозираш поли-
цията.

Това са ва-
жните неща. Ви-
жте реалността. 
Грозна и урод-
лива е. И кол-
кото повече се 
опитваме да не 
я гледаме, тол-
кова повече ще 
се извращава. 
Докато се пре-
върне в чудови-

ще, което убива наро-
да си.

Елена гУНЧЕва



25.IX. - 1.X.2019 г.
39

2

Български

2

Български14 Домашен съветник

иЗПиТАНи рЕЦЕПТи
Билки при катаракта 

(перде на очите)
За да блести тостерът

Смокините - 
плодът на боговете

ОчАНкА
Вземете 2 супени лъ-

жици от билката и я 
залейте с 500 мл вря-
ла вода. Оставете да 
престои 1 час, след 
което прецедете. След 
като изстине напълно, 
използвайте отварата 
за промивка на очите 
сутрин и вечер.

Може да използва-
те получената отвара 
за приготвяне на ком-
прес, който да нало-
жите върху окото кол-
кото е възможно по-
дълго.

Отварата може да се 
приема и вътрешно по 
75 мл три пъти на ден.

МЕТлИчИНА
В 400 мл вряла во-

да поставете 1 супе-
на лъжица цвят от мет-
личина. Кисне 2 часа, 
след което се прецеж-

да. Пийте по 120 мл три 
пъти дневно.

АлОЕ
200 грама листа от 

алое смелете в кухнен-
ски робот или пасатор. 
Смесете с 300 грама мед 
и получената смес поста-
вете на слаб огън на во-
дна баня в 500 мл домаш-
но червено вино. Оста-
вете да ври така около 1 
час. Прецедете отварата 
и приемайте по една су-
пена лъжица 20 минути 
преди хранене.

РОзМАРИН
Розмаринът е богат 

на антиоксиданти и по-
ради това е едно от най-
добрите лечебни расте-
ния срещу признаците 
на стареене, включител-
но и сенилна катаракта 
(старческо перде). Тази 
подправка може да се 
добавя към чай или да се 
залее една супена лъжи-

Почистването на тостер е доста лес-
но, ако следвате няколко стъпки. Ще 
имате нужда от: четка с твърди и не 
много дълги косми (може да е за бои-
чки, за боя за коса или пък четка за зъ-
би); топла сапунена вода; гъба; прахо-
смукачка; чиста кърпа; бял дестилиран 
оцет; хлебна сода.

1. Включете тостера и го оставете 
да работи празен известно време. Ако 
има по-големи парчета хляб, заседна-
ли между реотаните, те ще изгорят и 
ще могат да бъдат отстранени по-лес-
но. Изключете и оставете да изстине.

2. Обикновено, като чистим тостера, 
падат много трохи, затова го поставе-

Все още сме в сезона 
на смокините, така че 
не пропускайте да хап-
вате повече от  тях. Те са 
известни като плода на 
боговете. В древност-
та наистина са били 
символ на изобилие и 
аристократичност. То-
зи природен дар обаче 
впечатлява и с неверо-
ятните си здравослов-
ни свойства. Смокините 
имат силно детоксики-
ращо действие, богати 
са на минерали, калий, 
манган, фосфор, желязо 
и калций. От витамини-
те в състава на смоки-
нята влизат К, B1 и B6. 
А ето и няколко любо-
питни факта за тях:

* Намерени са вка-

менелости със смоки-
ни, датиращи от 9400-
9200 пр.н.е.

* Твърди се, че са 
култивирани в Древен 
Египет.

* Три нормално го-
леми пресни смокини 
съдържат 140 калории 
и 5.5 грама фибри. То-
ва е повече, отколкото 
има в 1 чаша овесени 
ядки или 1 филия пъл-
нозърнест хляб.

* смокините са из-
ключително богати на 
калций и са природни-
ят лек срещу висок хо-
лестерол.

* Те са едни от най-
сладките плодове, тъй 
като съдържат 55% на-
турална захар.

* Това са най-не-
трайните плодове, ка-
то дори в хладилник не 
могат да се задържат 
пресни повече от ден-
два.

* Богати са на желя-
зо и манган, което ги 
прави чудесни при ане-
мия.

* имат слабителен 
ефект, особено ако се 
консумират пресни или 
сушени сутрин на глад-
но.

* според народната 
медицина белият сок, 
който отделят прекър-
шените смокинови лис-
та и клонки, може да ле-
кува брадавици.

* И не на последно 
място - смокините са 
силен афродизиак.

Но внимавайте с 
количеството. как-
то всичко останало, 
колкото и да са по-
лезни, ако се пре-
кали с тях, може да 
има негативни ефек-
ти. Например малки-
те семчици са ковар-
ни за стомаха и чер-
вата, ако те не функ-
ционират правилно.

те на парче вестник. Ако има под-
носчета за събиране на трохи, ги из-
вадете и изхвърлете трохите. В про-
тивен случай просто го обърнете 
надолу и го разтърсете енергично.

3. Подносчето за трохи напълне-
те с гореща вода, добавете някол-
ко капки препарат за миене на чи-
нии. Оставете да кисне 15 минути 
и измийте с гъба. Ако има упорити 
петна от нагар, ги намажете с гъста 
паста от сода за хляб и вода и ги из-
търкайте добре. Оставете го да из-
съхне напълно, преди да го върне-
те под тостера.

4. Използвайте малка четка с 
твърд косъм, за да достигнете за-
седнали трохи вътре в тостера. Из-
четкайте добре и с помощта на пра-
хосмукачка изчистете трохите.

5. Потопете гъбата в топла сапу-
нена вода и избършете тостера от-
вън. Не пропускайте да изтъркате 
копчетата, те обикновено се замър-
сяват повече.

6. Подсушете повърхността с чис-
та суха кърпа. Ако тостерът е от ме-
тал, потопете кърпата в малко оцет 
– това ще полира повърхността. 
Тостерът ще заблести!

ца розмарин с чаша вря-
ла вода. След като се ох-
лади, приемайте по една 
трета от запарката по 3 
пъти на ден.

ЦИНЕРАРИя
(СЕНЕЦИО) 

Цинерария марити-
ма или сенецио е билка, 
за която е известно, че 
може да разтвори ката-
рактата. Смята се, че та-
зи билка може да попре-
чи на развитието на ката-
ракта. Пригответе отва-
ра от билката, след което 
я разредете с дестилира-
на вода в съотношение 
1:50. Правете промивка 
на очите с разтвора два 
пъти дневно в продъл-
жение на 3 седмици.

 когато гот-
вите телешко 

месо, може да го 
мариновате за няколко 
часа в прясно мляко. По-
не 6-8 часа. Така то ще 
стане много крехко, ко-
гато го приготвите, и ще 
запази своите полезни 
качества. Мазнината да 
е достатъчно гореща, 
за да не поема месото 
от мазнината за пърже-
не и да стане прекале-

но мазно. Също така не 
е необходимо да обръ-
щате месото много чес-
то в тигана, защото мо-
же да се разкъса, ако е 
залепнало. Когато е до-
бре изпържено от тази 
страна, то се отлепва са-
мо от тигана.
 когато готвите 

супа е задължително да 
добавите свежите под-
правки непосредствено 
преди да я сервирате. 

Така супата ще изглеж-
да много добре и аро-
матът на подправките е 
най-силен.
 когато микро-

вълновата фурна има 
нужда от почистване, 
може да загреете око-
ло 1 литър вода в ши-
рок съд, докато заври, 
и след известно време 
с помощта на  лимонов 
сок от един лимон да по-
чистите повърхностите.

Хитрини в куХнята
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ЦЕНа: 
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка /общо 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка /общо 105 лв./

можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40 
и на https://biotica.bg  или в повечето аптеки в страната.

Съществува ли лек, 
към който да посегнем 
при подагра? Да, кол-
кото и невероятно да 
звучи – лек има. При то-
ва съставът му идва от 
природата, на една ръ-
ка разстояние от нас. То-
ва е чудото от народната 
медицина, наречено По-
дагро Протект.

Подаграта е напъл-
но лечимо заболяване. 
Силно влияние й оказ-
ват диета и ограничава-
не на приема на алко-
хол. Назначаването на 
лечение с медикаменти 
се извършва от ревмато-
лог. Между пристъпите е 
важно да бъде намале-
но количеството пикоч-
на киселина.

На помощ идва По-
Дагро ПроТЕкТ – из-
ключителен продукт 
с натурален състав. 
Спомага за естествено-
то разтваряне на крис-
талите на пикочната 
киселина в ставите и в 
другите тъкани, оказ-
ва благоприятно влия-
ние върху ставите – на 
големия пръст на кра-
ка, глезените, петите, 
колената, китките, пръ-
стите и лактите. Подпо-
мага нормалната физио-
логична функция на ста-
вите, поддържа в добро 
състояние околоставни-
те тъкани, междуставни-
те пространства и други-
те тъкани и органи, пра-
ви възможно свързване-
то на пикочната кисели-
на във водноразтвори-
мо съединение, което се 
отделя по естествен на-
чин от организма.

ПоДагро ПроТЕкТ 
е високоефективен как-
то при подагрични кри-
зи, така и при хронич-
на подагра. Приложим 
е още при проблеми в 
ставния апарат и пико-
чо-половата система.

ПоДагро ПроТЕкТ 
сЕ ПрЕПоръЧва при 
хора, страдащи от:

Подагра
Артрози и ошипява-

ния
Хора, предразполо-

жени към задържане на 
пикочна киселина в ор-
ганизма

Болки в ставите, кръ-
ста и костите

Ограничена подвиж-
ност и скованост в ста-
вите

Отоци
състав: 
синя тинтява стрък 

67 mg. Притежава про-
тивоспазматично дейст-
вие, усилва секрецията 

×удото, направено по стара 
билкарска реöепта, което се 

бори успеøно с подаграта

да укрепим имунитета

на стомашните жлези и 
жлъчката. 

Полски хвощ стрък  
67 mg. Отлично сред-
ство е при ревматизъм, 
чернодробни заболя-
вания, атеросклероза, 
жълтеница, подагра.

Троскот корен  67 
mg. Прилага се при на-
личие на бъбречни и 
жлъчни камъни, отлич-
но повлиява ревмати-
зъм, подагра, отоци.

Бял равнец стрък  
67 mg. Действието му 
е болкоуспокоително, 
противовъзпалително, 
кръвоспиращо, анти-
септично.

глухарче стрък 67 
mg. Прилага се при ка-
мъни в жлъчката, в бъ-
бреците и пикочния 
мехур, при стомашни и 
чревни смущения, при 
кашлица, екземи, пода-
гра, болести на далака, 
възпаление на червата, 
анемия и за регулиране 
на кръвното налягане.

гръмотрън корен  
67 mg. Използва се при 
отоци, наднормено те-
гло, ревматизъм, без-
плодие, шипове, пода-
гра.

Бреза листа 67 mg. 
Според народната ме-
дицина се използват 
при терапия на атерос-
клероза, подагра, при 
бъбречни и жлъчни ко-
лики.

златна пръчица 
стрък  67 mg. Изпoлз-
вa се пpи зaбoлявaния 
нa пиĸoчнитe пътищa 
(възпaлeния, пяcъĸ 
и ĸaмъни в бъбpeци-
тe и пиĸoчния мexyp 

c aлбyмин в ypинaтa), 
пpи oтoци oт paзличeн 
пpoизxoд, зaбoлявaния 
нa чepния дpoб и жлъч-
нитe пътищa, ĸaмъни в 
жлъчĸaтa, пoдaгpa, peв-
мaтизъм, eнтepoĸoлити, 
бpoнxит.

мента стрък 67 mg. 
Истински дар от приро-
дата.

мнението на специ-
алиста д-р маринов:

„Ако се остави неле-
кувана, подаграта се 
развива най-вече пора-
ди постоянното нат-
рупване на пикочна ки-
селина в ставите. Прис-
тъпите обикновено 
преминават за някол-
ко дни, но с течение на 
времето те стават 
все по-чести и причи-
няват тежък артрит 
и необратими пораже-
ния в ставите, като в 
най-лошия случай пода-
грата става причина и 
за сериозни бъбречни за-
болявания.

С ежедневния прием 
на ПоДагро ПроТЕкТ, 
вие си гарантирате под-
държане на всички ор-
гани и системи в тяло-
то в най-добро здраво-
словно състояние и оси-
гурявате превенция за 
развитие и обостряне 
на подаграта.“

Препоръчителен е 
приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъ-
ти в годината. Подагро 
Протект има дълготрай-
но действие, като запаз-
ва своята ефективност в 
тялото дори след пери-
ода на употреба. Без ле-
карско предписание.

Имунитетът е способността на ор-
ганизма да се пази от чужди клетки, 
причинители на инфекции и чуждо-
видови белтъци. Признаци на нали-
чие на проблеми с имунната система 
са честите простудни заболявания и 
различни инфекции, продължително 
повишаване на температурата, синд-
ром на хронична умора, болки в ста-
вите и мускулите, нарушения на съня, 
често главоболие, появата на обрив 
по кожата. Това са поводи да започ-
нем да укрепваме защитните сили на 
организма си.

Системата на имунитета зависи на-
половина от наследствеността и на-
половина от начина на живот. Три-
те опори, на които се държи имуни-
тетът на чове-
ка са здравият 
сън, физически-
те натоварвания 
и балансирано-
то хранене. Но за 
това се замисля-
ме едва след ка-
то се разболеем. 
Да си пазят здра-
вето и да си ук-
репват имуни-
тета е важно за 
всички, особено 
в преходния се-
зон между зима-
та и пролетта и 
ако сте прекарали няколко заболява-
ния през тази зима. Самостоятелно да 
се приемат имуностимулатори не би-
ва в никакъв случай, но съществуват 
допълнителни начини да си укрепим 
организма.

Храненето е залог за защита от бак-
терии и вируси и важен фактор, спо-
собстващ за укрепването на защитни-
те сили на организма. То трябва да бъ-
де максимално рационално и балан-
сирано, достатъчно по количество и 
без дефицит на някои съставки. В ме-
нюто са длъжни да присъстват живо-
тински и растителни белтъци. Основ-
ните фактори на имунитета са иму-
ноглобулините, които са белтъчни мо-
лекули, и дефицитът на някои амино-
киселини може да се отрази на тех-
ния синтез. Животински белтъчини 
се съдържат в месото, рибата, яйца-
та, млечните продукти, а растителни 
– най-много в зърнените храни и ва-
ривата. Благотворно влияят на имун-
ната система черният дроб, морските 
дарове и подправките – джинджифил, 
карамфил, кориандър, канела, карда-
мон, куркума, дафинов лист и хрян.

За укрепване на имунитета са необ-
ходими витамини и минерали, най-до-
бре получени по естествен път чрез 
храната. Витамин А има във всички 
червени и оранжеви плодове и зелен-
чуци, сирене, извара, черен дроб, яй-
ца. Витамин С – в цитруси, шипки, ки-

село зеле, червени чушки, магданоз. 
Витамин Е – в растителните масла и 
ядки. Витамини от група В – в пълно-
зърнести храни и варива, яйца, зеле-
ни листни зеленчуци, ядки.

От микроелементите положително 
действат на имунитета цинкът (риба, 
месо, черен дроб, ядки, фасул, грах) 
и селенът (риба и други морски про-
дукти, чесън). Желязо, мед, магнезий 
се съдържат в месото, яйцата, ядките, 
варивата и шоколада.

Цигарите и алкохолът не просто 
сриват, а направо убиват имунитета. 
Ако с цигарите всичко е просто и ед-
нозначно – трябва да се прекрати пу-
шенето и да се избягва тютюнев дим, 
то при алкохола има изключение – су-

хото червено вино е полезно за иму-
нитета, но максимално допустимата 
дневна доза е 50-100 мл.

Подготовката за зимния сезон тряб-
ва да се започне навреме с усилване 
преди всичко на неспецифичната за-
щита. Закаляването е тренировка на 
лигавиците да реагират бързо и пра-
вилно на рязката смяна на темпера-
турата. То може да се прави по раз-
лични начини, като най-просто е да 
се прави обливане на различни час-
ти с вода с контрастна температура.

Стресът е един от враговете на 
имунитета. Най-опасно е, когато чо-
век изобщо не може да се справи със 
своите емоции. Съществуват различ-
ни психологични начини за справяне 
със стреса, за формиране на спокой-
но отношение към всичко в заобика-
лящата действителност. По-често си 
напомняйте, че ако не можете да из-
мените дадена ситуация, приемете я 
като даденост. Друг по-нов начин е 
методът за стимулация на мозъка за 
нормализиране на дейността му.

Ако все пак сте принудени поняко-
га да преживявате стрес, компенси-
райте го със смях. Той влияе на орга-
низма така благотворно, както физи-
ческите натоварвания: снижава кръв-
ното налягане, избавя от стреса и ук-
репва имунната система, подобрява 
апетита, понижава нивото на холес-
терола.
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È оò âъãлåõèäðàòèòå 
ìоæå äà ñå оòñлàбíå
Колкото и невероятно да 

звучи, спазването на хра-
нителен режим, основан на 
приема на определени ви-
дове въглехидрати, може да 
спомогне за поддържането 
на ниски стойности на телес-
ното тегло. Този определен 
вид въглехидрати са имен-
но полизахаридите, които се 
съдържат в нишестето, скор-
бялата и др. За да бъде обаче 
отчетен резултат от полиза-
харидите, трябва да се нама-
ли консумацията на моно и 
дизахариди, каквито на-
пример са глюкозата и 
бялата захар.

Според редица про-
учвания хората, в чието 
меню присъстват въгле-
хидрати, по-лесно под-
държат теглото си в нор-
мални граници за про-
дължителен период от 
време в сравнение с те-
зи, които напълно ги из-
ключват. 

Препоръчително е около 
60% от енергията, необходи-
ма на тялото през деня, да се 
набавя от въглехидрати. 

В какво се крият основни-
те ползи от консумацията на 
въглехидрати, когато на дне-
вен ред е темата отслабване:

- Въглехидратите неутра-
лизират чувството за глад 
бързо – става дума за това, 
че веднъж попаднали в хра-
носмилателната система, те 
набъбват и създават усеща-
нето за ситост. В същото вре-
ме намаляват количеството 
на консумираната по прин-
цип храна. 

- Въглехидратите и по-точ-
но полизахаридите се прера-
ботват бавно от храносми-
лателната система, което во-
ди до редки изблици на чув-
ството за глад;

- Незаменима е ролята им, 
която те изпълняват и по от-
ношение на стойностите на 
кръвната захар в тялото. Бав-
ната им преработка и абсорб-
ция в кръвта спомага стойно-
стите на кръвната захар да се 
поддържат на еднакви нива 
без резки промени.

- Въглехидратите също та-
ка спомагат за по-бързото ус-
вояване на мазнините. След 
преработката им мазнините 
също носят на тялото енер-
гия, а не се натрупват под 
формата на мастни депа.

- Особено по време на 
диета въглехидратите игра-
ят важна роля за правилно-
то храносмилане, а оттам во-
дят и до редовното прочист-
ване на червата и тялото. За 
целта е необходима редов-
на консумация на пълнозър-
нест хляб, плодове и зелен-
чуци, различни бобови кул-
тури и ядки. 

   В България 700.000 хиляди души 
страдат от псориазис и кожни екземи. 
Тенденцията е това число да се 
покачва поради невъзможността на 
голяма част от населението да се 
набави от необходимите вещества, 
които да поддържат кожата и 
ноктите здрави. “Често срещаните 
медикаменти и мазила само дават 
краткотраен ефект, а реално не 
отстранява причината” -споделят 
пациенти. 
   В момента сред нашите български 
дерматолози силно се говори за 
откритието на Великобритански 
експерти в дерматологията. Те 
предоставят възможността на  
страдащите да се върнат към 
нормалното си самочувствие 
благодарение на биоактивна 
формула, която дава надежда на 
всеки  да се избави от неудобството 
и срама без да се налагат болезнени 
лечения.
    “Край на постоянния дискомфорт, 
който създава псориазиса. Няма 
значение дали са засегнати лактите, 
колената или друга част от тялото 
- псориазното огнище изчезва 
напълно.” - уверено потвърждават 

откривателите на метода показвайки 
снимките преди и след терапията. 
   “Дерматолозите бяха шокирани след 
като видяха  резултатите... не можаха 
да повярват, че без лекарска намеса 
може да се постигне подобен ефект.” 
- казват английските дерматолози 
представили революционния метод. 
  “Организмът  се стреми към 
самовъзстановяване и е достатъчно 
да се подпомогне с вещества, 
които притежават съответните 
характеристики, за да се стимулира 
процеса за производство на колаген 
за  регенерация на епидермиса 
на кожата. В момента това е 
най успешното оръжие, което 
природата ни е дала срещу всякакъв 
вид кожни заболявания.          
„Препоръчваме двумесечен период 
на приемане на Proskin plus. Така ще 
си гарантирате да възвърнете отново 
Вашето самочувствие и приятен 
външен вид на кожата и ноктите.” - 
споделят дерматолозите виждайки 
ефективността от препарата.
  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  покупката  
става чрез телефонно обаждане 
към оторизирания представител за 
България и се доставя безплатно до 
дома Ви. 

  МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ 
ТЕРАПИЯТА С ПРЕПАРАТА 

“Само след два месеца ползване 5 
годишния ми псориазис изчезна и вече 
нямам никакви проблеми с кожата.”  
                                Иван Н., 67 г.,  София

“Единствено този препарат ми 
помогна и се избавих трайно от 
гъбички по ноктите” 

Наталия М., 53г., Пловдив

“След няколко годишна борба с 
псориазиса и следвайки препо- 
ръките на експертите кожата 
на проблемната зона ми се 
възстанови!”

Мартин П., 64 г., Варна

„Не мога да ги търпя. Винаги 
ми създаваха дискомфорт. Не 
се поколебах да опитам и този 
препарат. Наистина действа и 
кожата около ноктите ми вече е но
рмална.“                        

Маргарита И., 43 г. , Бургас

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ

024738722

ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА СВОЯ 
„ПРОСКИН ПЛЮС” 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

БИОАКТИВНА ПРОЦЕДУРА СПАСЯВА ХИЛЯДИ СТРАДАЩИ 
ХОРА ОТ ГЪБИЧКИ, КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПСОРИАЗИС
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Продукта „триактал“ 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: 
1бр. х 69 лв. + безплатна доставка (обща сума 69 лв.)
2 бр. х 65 лв. + безплатна доставка (обща сума 130 лв.)
3 бр. х 59 лв. + безплатна доставка (обща сума 177 лв.)

Билкова формула по канадска рецепта в помощ на онкоболните
Triactal е изцяло натурална храни-

телна добавка с терапевтично и про-
филактично въздействие върху чо-
вешкия организъм. Благодарение на 
билковия си състав тази хранителна 
добавка спомага в борбата с онколо-
гичните заболявания и тяхната пре-
венция. Създаден е като съпътстващ 
терапевтичен продукт на установени-
те конвенционални онкологични ле-
чения и терапии – химиотерапия и 
лъчетерапия. Triactal подпомага де-
токсикацията на организма и работи 
за подсилването на имунната система 
в тези стресови и изтощаващи за ор-
ганизма моменти.

Triactal има имуностимулиращо, 
имуномодулаторно, антиоксидантно, 
антивирусно, антимикробно и про-
тивотуморно действие, подпомагай-
ки скоростното възстановяване на 
имунната система. Triactal подпома-
га бързата и ефективна детоксикация 
на организма, блокиран от огромното 
количество токсини вследствие на хи-
миотерапията и лъчетерапията.

конвенционално лечение и 
Triactal

На този етап от развитието на мо-
дерната медицина най-доброто лече-
ние на онкологичните заболявания е 
конвенционалното. То се свежда до 
хирургично, трансплантация на ство-
лови клетки, хормонална терапия, 
таргетна терапия, имунотерапия, лъ-
четерапия, химиотерапия. Всяко лече-
ние се прилага в зависимост от вида 
и спецификата на онкологичното за-
боляване. Като най-приложими и най-
разпространени на този етап се счи-
тат лъчетерапията и химиотерапията, 
като ефективността им зависи от ре-
дица фактори. Неоспоримо е тяхното 
въздействие върху раковите клетки и 
ефекта върху заболяването. Но те но-
сят със себе си и много негативи за 
организма, които е жизненоважно да 
бъдат преодолени максимално бързо 
и ефективно.

След провеждане на лечение с хи-
миотерапия и лъчетерапия състояни-

ето в организма е като след “ядрена 
бомбардировка”. Унищожени са както 
паразити и ракови клетки, така и по-
лезните бактерии в организма, които 
са гръбнакът на имунната ни система. 
Клетките са блокирани от огромното 
количество токсини. Мощната инток-
сикация на организма след химиоте-
рапията води до тотално блокиране 
на жизнената енергия и затлачване 
на организма с токсини и шлаки и до 
безпрепятствено заселване и размно-
жаване на микропаразити и гъбички, 
които отново създават предпоставки 
за нови туморни образувания. Пара-
зитите бързо колонизират всички ор-
гани и натрупаните токсини в органи-
зма блокират нормалната работа на 
имунната ни система. Затормозяват се 
и органите и системите за естествена 
детоксикация. Също така храносми-
лателната система е много сериозно 
увредена и усвояването на хранител-
ни вещества, необходими за ревита-
лизацията на организма, на практика 
не се извършва.

Triactal е създаден да работи в ня-
колко посоки и успешно да се спра-
вя с породените от лъче- и хими-
отерапията негативи за организма. 
Triactal ефективно стимулира ос-
новната функция на черния дроб - 
да детоксикира организма, изчист-
вайки го от натрупаните токсини 
вследствие на лъче- и химиотера-
пията. Другата основна функция на 
Triactal е ефективното възстановя-
ване на имунната система, унищо-
жена вследствие на лъче- и химио-
терапията. Triactal подпомага орга-
низма, възстановявайки нормалните 
му защитни функции и давайки въз-
можност да продължи борбата най-
ефективно.

състав: 
Екстракт зелен орех 8 mg. Има 

мощно противовъзпалително, тони-
зиращо нервната и храносмилателна-
та система действие. 

Екстракт карамфил 200 mg. От-
личен антиоксидант, богат на оме-

га-3 мастни киселини, витамин K, фи-
бри и витамин C. 

Екстракт  сладък пелин 200 mg. 
Съдържа така ценната съставка арте-
мизинин, която учените твърдят, че 
успешно унищожава раковите клетки. 
През 2015 година китайският учен Ту 
Юю печели Нобелова награда за из-
следванията на артемизинина и пол-
зите му в борбата с маларията и рака. 
Артемизининът унищожава селектив-
но раковите клетки, без да засяга нор-
малните. Това е така, защото артеми-
зининът засяга само клетки с голямо 

съдържание на 
желязо, какви-
то са ракови-
те. Чрез специ-
фични рецеп-
тори раковите 
клетки депози-
рат голямо ко-
личество же-
лязо, тъй като 
се нуждаят от 
него при кле-
тъчното деле-
не. Контактът 
на артимизи-
нина с желязо-
то води до ос-
вобождаване-
то на свободни 
радикали, кои-
то разрушават 
клетките. Мо-
же да бъде по-
лезен по време 
на лъче- и хи-

миотерапия.
Триактал има противогъбични и 

антивирусни свойства. В резултат на 
това може да се прилага при различни 
състояния като хепатит В и С, херпес, 
грип, други вирусни инфекции

Има противовъзпалителни свой-
ства, които биха могли да бъдат по-
лезни, когато се прилага лечение на 
възпалителни и автоимунни заболя-
вания. Препоръчително е Триактал 
да се приема от 3 до 6 месеца, за да 
се натрупа в организма и да даде мак-
симални резултати.

Вирусните заболявания 
през есента са проблем 
за много хора. Затова 

най-важното е да знаем как 
можем да се предпазим от 
тях. Специалистите препо-
ръчват умереното физиче-
ско натоварване (напр. бър-
зо ходене) в продължение на 
половин до един час дневно 
през повечето дни от седми-
цата. Гимнастиката увелича-
ва издръжливостта срещу ви-
русите и инфекциите, тъй ка-
то предизвиква освобожда-
ване на клетки от имунната 
система в кръвта.

Друг ефективен начин за 
превенция е внимателният 
избор на хранителен режим. 
Това е така, тъй като правил-
ната храна подсилва защита-
та на организма. Тук е място-
то да отбележим, че витами-
ните и храните, които ще спо-
менем по-долу, действат ком-
плексно в рамките на един 
балансиран хранителен ре-
жим.

НасТиНка
Обикновената настинка е 

най-често срещаният вид ин-
фекция на дихателната сис-
тема, която е изключител-
но заразна. Често се бърка 
с грипа, като разликата е, че 
се предизвикват от различни 
вируси и настинката проти-
ча по-леко. Заразяването ста-

ва основно по въздушно-ка-
пков път, при разговор с бо-
лен, кашляне или кихане или 
чрез допир с ръце на заразе-
ни вещи.

Обикновената настинка 
може да се дължи на множе-
ство различни вируси, меж-
ду които най-разпростране-
ни са риновирусите. Поради 
факта, че болният придобива 
имунитет само към конкрет-
ния вирус, с който се е зара-
зил, е възможно през един и 
същи сезон да се разболеем 
повече от веднъж (като всеки 
път ще сме жертва на разли-
чен вирус). Заболяването има 
сезонен характер, като пикът 
му е през есенните и зимни-
те месеци, както и с идване-
то на пролетта.

Лечението е симптоматич-
но, тъй като не съществува 
терапия, насочена към сами-
те вируси, причинители на 
настинката. Освен облекча-
ване на симптомите се цели 
и предотвратяване на евен-
туалните усложнения, които 
може да има болестта. Препо-
ръчва се почивка, прием на 
много течности, предписват 

се антипиретици и понякога 
капки за нос или отхрачващи 
средства. Важно е да се отбе-
лежи, че антибиотиците ня-
мат място при лечението на 
обикновената настинка, тъй 
като те се борят не с вируси-
те, а с бактериите.

гриП или НасТиНка?
Много често е трудно да 

различим дали имаме на-
стинка или грип. Има опре-
делени признаци, които мо-
гат да са ни от полза за тях-
ното различаване.

Симптомите на грипа си 
приличат с тези на настин-
ката. Започват, обаче, по-ряз-
ко и силно, с много висока 
температура, силни болки в 
кръста и мускулите, кашли-
ца, изпотяване и треска, като 
е възможно да се появят про-
блеми и в храносмилателния 
тракт (диария, повръщане).

Голямата разлика между 
настинката и грипа се състои 
във факта, че при грипа бо-
лният се чувства по-зле пора-
ди по-тежките симптоми, ко-
ито траят 3-5 дни и после от-
слабват, а човек не може лес-
но да стане от леглото. При 

някои хора (в много млада 
или напреднала възраст или 
с по-слаба имунна система) 
е възможно да се появят ус-
ложнения като пневмония, 
остро възпаление на сред-
ното ухо, остър бронхит и др.

ПрЕвЕНЦиЯ
Специалистите препоръч-

ват болните да си почиват 
вкъщи, да се приемат мно-
го течности, обезболяващи и 
противовъзпалителни сред-
ства, които помагат за облек-
чаване на високата темпера-
тура и болките в мускулите, 
като винаги преди да вземе-
те даден медикамент трябва 
да се консултирате с личния 
лекар. Също така се предпис-
ват капки за нос, препарати 
против кашлица, антисептич-
ни разтвори за гаргара или 
таблетки за смучене за гърло. 
Срещу грипа има и специал-
ни медикаменти. Антибиоти-
ци трябва да се приемат са-
мо при наличие на бактери-
ална инфекция, а противови-
русните лекарства трябва да 
се приемат през първите 48 
часа от началото на болестта.

За да се ограничат възмож-

ните усложнения, пациенти-
те, които принадлежат към 
рискова категория, тряб-
ва да се имунизират против 
грип навреме (напр. лица над 
60-годишна възраст, работе-
щи в здравни заведения, де-
ца и възрастни, страдащи от 
хронични заболявания, бре-
менни и др.).

Всеки човек се заразява от 
вирусни заболявания средно 
3-4 пъти годишно, като симп-
томите са почти същите като 
при грипа. Особено през зим-
ните месеци вирусните забо-
лявания може да следват ед-
но след друго през кратки ин-
тервали, така че болният да 
си мисли, че става въпрос за 
едно и също заболяване. В те-
зи случаи е необходим пре-
глед и консултация от лекар 
или фармацевт.

Както вече споменахме, 
безразборната употреба на 
антибиотици в дългосрочен 
план може да доведе до поя-
вата на бактерии, които са ре-
зистентни на антибиотиците, 
които сме приемали. В този 
смисъл е важно да внимава-
ме и да си „пазим патроните“, 
които имаме на наше разпо-
ложение, и да ги използваме 
разумно, за да можем и в бъ-
деще да сме в състояние да 
се справим с бактериалните 
инфекции.

Есенни вирусни 
заболявания
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Установено е, че повече от 
90% от страдащите от дискова 
болест могат успешно да се ле-
куват консервативно. 

Над 100 вида специални 
омесващи и разтриващи тех-
ники на специалния японски 
масаж на проф. М. Сайонджи 
освобождават безболезнено 
ставните блокажи по протеже-
ние на целия гръбначен стълб, 
както и прищипаните нервни 
коренчета. Вече 26 години в 
ЦЕНТъра за масажи “Био 
ЕНЕрго сПЕкТър” тази без-
лекарствена терапия помага на 
хора, страдащи от гръбначни и 
тазови проблеми, болки в гла-
вата, раменете, врата и край-
ниците, някои заболявания на 
нервната система и обмяната 
на веществата. 

Мануалните масажи засил-
ват кръвообращението не са-
мо в засегнатите участъци, а 
и в цялото тяло, като подобря-
ват мускулния трофик и стати-
ката на гръбначния стълб. Не-
що повече - чрез паралелно-
то прилагане на аурикулоте-
рапия, зонотерапия, акупресу-
ра, подходяща физиотерапия и 
оздравителна японска гимнас-
тика се лекуват последствия-
та от възпалението и травми-
раните структури, мускулния 

спазъм около гръбнака, ско-
ваността и болката. Нещо по-
вече - във възсТаНовиТЕл-
НиЯ сПа ЦЕНТър на фирмата 
се прилагат и допълнителни  
хидромасажни  процедури 
с използването на лекови-
ти соли от Мъртво мо-
ре и ароматерапев-
тични масла. Из-
ползваните аро-
ма- и олигопро-
дукти имат до-
пълнителен оз-
дравяващ ефект. 
К о м п л е к с н а т а 
терапия съкра-
щава и време-
то за възстано-
вяване на ор-
ганизма, като ус-
поредно регулира ес-
тествения му 
енергиен ба-
ланс.

Не бива да се 
забравя, че дис-
копатията мо-
же да възникне 
изведнъж - при 
рязка промяна 
на положение-
то на горната 
част на тяло-
то (завъртане, 
изправяне, на-

веждане), при вдигане на те-
жести, след прекарани трав-
м и и злополуки, от 

наднормено те-
гло, статична не-

правилна стойка 
на работа и по-
кой. Дисковите 
болести тряб-

ва да се лекуват 
навреме, преду-

преждават специ-
алистите, тъй като 
всяко едно забавя-

не може да дове-
де до по-сери-
озни заболява-
ния като дис-
кови хернии и 
частични па-
рези на долни-

те крайници.

яПоНсКа  маНуаЛНа  тераПия  
Помага При дисКоПатии

26 ГОдиНи “БиО ЕНЕрГО СПЕКТър”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

1. Превенция на рак
Изследване, публикувано от изследователи в Ми-

нистерството на земеделието в САЩ в Мериленд, раз-
крива, че канелата намалява разпространението на 
левкемия и лимфома на раковите клетки. 

Според учените канелата инхибира действието на 
някои ензими, фосфатази, които играят важна роля 
за улесняване на клетъчното делене.

2. регулира кръвната захар и действа отслаб-
ващо

Проучванията показват, че канелата съдържа ня-
кои полифеноли, които могат да помогнат на хора-
та с диабет тип  2 да регулират нивата на кръвната 
захар. Изследване, публикувано в списание Diabetes 
Care през 2003 г., установило, че хората, страдащи от 
диабет тип 2, които приемали всекидневно между 3 
и 6 г канела дневно в продължение на 40 дни, са от-
чели намаляване на кръвната захар от 18 до 29%.

3. Намалява холестерола
Калцият и фибрите в канелата действат буквално 

като четки на организма. Съществуват редица нату-
рални рецепти, с които можете да постигнете изчист-
ването на организма от вредния холестерол.

4. Подобрява когнитивната функция
Канелата действа като стимулант благодарение на 

аромата, вкуса и съдържанието си. Подобрява памет-
та и действа позитивно и върху зрението.

5. Подобрява кръвообращението
Канелата съдържа кумарин, който в малки дози е 

изключително полезен. Той е познат като "разреди-
тел на кръвта”, която помага в циркулацията на кръв-
та и предотвратява образуването на кръвни съсире-
ци, които могат да доведат до сърдечни заболявания. 
Въпреки това хората с нарушения в кръвосъсирва-
нето и приемащи лекарства за разреждане на кръв-
та не трябва да приемат канела.

6. ставни болки и възпаления
Благодарение на своите противовъзпалителни 

свойства канелата помага при облекчаване на бол-
ките и намаляване на възпаленията. Според проуч-
ване, проведено от изследователите в Университе-
та в Копенхаген, на пациенти, на които им са дава-
ли по половин чаена лъжичка канела с 1 супена лъ-
жица мед всяка сутрин преди закуска, са имали зна-
чително облекчаване на ставните болки, и то само в 
рамките на 1 месец.

7. срещу гъбични инфекции
Канелата има противогъбични и антибактериални 

свойства, които са изключително ефективни в бор-
бата с подобни инфекции. Помага за унищожаване-
то на микроби в жлъчния мехур, както и при стафи-
лококови бактериални инфекции.

8. отлично средство против настинка и възпа-
ления на дихателните пътища

Канелата е отлично средство за общи или тежки 
състояния на грип или настинка. Приемайте по една 
супена лъжица мед с ¼ чаена лъжичка канела в про-
дължение на 3 дни. По този начин бихте се справили 
с хронична кашлица, болки в гърлото и при простуда.

9. Подобрява храносмилането
Канелата е ефективно средство за подобряване на 

храносмилането. Помага за премахването на неже-
ланите газове и подобрява усвояването на храната. 
Алкализира организма, като елиминира повишена-
та киселинност, ефективно средство срещу диария 
и сутрешно гадене.

10. облекчава менструалните спазми
Канелата е изключително полезна за здравето на 

жените, тъй като помага за облекчаване на менстру-
алните спазми и дискомфорт.

11. Против зъбобол
Канелата е добро средство и при зъбобол. Напра-

вете си паста от мед и канела, като нанасяте върху бо-
лния зъб, докато стигнете до кабинета на зъболекаря.

12. Подобрява имунитета
Смес от мед и канела е отлично средство и за ук-

репване на имунната система, за премахване на умо-
рата.

13. Елиминира лошия дъх
В случай че сте яли чесън или имате усещането, 

че устата ви мирише лошо – комбинацията малко 
мед с канела във вид на гаргара ще премахне не-
приятния дъх.

14. Против главоболие
Канелата се справя успешно с главоболието както 

и с високото кръвно налягане.
15. Намалява инфекциите на пикочните канали
Отлично средство срещу цистит, ако редовно полз-

вате по малко количество канела.
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ДОЧАКАНА ЛЮБОВ

Съхранена памет

Лятото се 
з а к р ъ г -
ляше ка-

то гледана бул-
ка и преваля-
ше. Дните ле-
ка-полека се 
с м а л я в а х а . 
М е с е ч и н а т а 
се беше обле-
щила над се-
лото, а тя, До-
на, все леже-
ше сама. От 
много години. 
Все чакаше да 
се случи чудо-
то и той да остане при нея. Не че не 
идваше - често прескачаше и гледаше 
да помага с каквото може. А можеше 
много. И тя свикна с това.   Разпола-
гаше и пилееше с приятелки. Попре-
минала вече за деца, нахитряла и по-
дучвана от майка си, наливаше снага. 
Но влагата в очите й растеше. Разли-
ката в годините им беше голяма.  До-
на беше издръжлива  и се надяваше 
един ден той да остане сам и да се съ-
берат. Навярно го обичаше. Трепваше 
при всеки повей на семейни и здраво-
словни проблеми. А те не бяха малко. 
Децата му - вече големи, се бяха пръс-
нали по света. Цялото село знаеше. И 
за покровителството, и за изявите на 
Дона в живота на селото, почивките, 
екскурзиите. А Дона, макар и хитра, 
си надвишаваше цената и започна да 
изпада в комични ситуации.

Един ден реши да го изненада в служ-
бата. Магиите на врачките, при които 
често ходеше, не хващаха дикиш. Же-

на му от сери-
озно болна се 
даврандиса и 
пращеше от 
здраве.

А него го 
свари с блес-
нал поглед 
към една за-
сукана да-
ма. Този по-
глед не може-
ше да излъже 
Дона - помне-
ше го отпре-
ди много го-
дини. Разбра 

всичко. Върна се като пребита.
А беше започнала тайно да учи, да 

го изненада, впечатли и настигне. Но 
не би. Дона залиня. Той продължава-
ше да идва понякога.

Един ден жена му се спомина вне-
запно. Той рухна като оставен на вет-
ровете стар дъб. А Дона, която толко-
ва години чакаше тоя ден, беше при-
кована към леглото.  И остави него да 
изкупва греха си. Старият вече мъж, 
докато можеше, се грижеше. Удари 
клепалото за нея в селската църква. 
Преливаше гроба и мълчеше.

Един ден, когато Бог го прибра при 
себе си, под възглавницата му наме-
риха писмо от един ред. „Искам да бъ-
да погребан до жена си.“

Бедна каручка пое с ковчега към 
града, където бяха издирили гроба 
на жената. А клепалото мълчеше ли, 
мълчеше…

радка атанасова-ТоПалова, 
Пловдив

Аз за тебе
в гърдите си слънцето 
крих,
а по устните –
сок от малини червени.
Чаках денем,
в мрака със нежния 
стих
да ме 
граб-
неш
и по-
тънеш 
във ме-
не!
В ран-
на ут-
рин
с бе-
ли мен-
ци на 
гръб,
росна 
китка
за теб 
от гра-
дината нося.
И от радост
и  обгърната в скръб -
сенокосите с теб
бих обръщала боса!
Аз те любя
в деня и на сън –
че  в очите ми
най - търпеливо  

остана...
Чаках среща –
ведър песенен звън,
а сърцето
бе стенеща рана!
И накрая,
когато не вярвах сама

на съд-
бата
към мен 
безу-
тешна
ТИ 
ДОЙ-
ДЕ,
да из-
купиш 
срама
и за из-
повед –
колко 
си гре-
шен!
И прос-
тих 
ти,

че смирено изплаках
на живота горчивата 
участ!
Издържах
и любовта си дочаках –
може и други тя да по-
учи!

стоян  миХаЙлов, 
Търговище

Беше пролетта на 
1938-а, май-юни. По-
лучихме свидетелства-
та за завършено 1-во 
отделение в местна-
та прогимназия „Хрис-
то Ботев“ в родното ми 
село Върбица. 

Доколко аз съм се 
вълнувал, не си спом-
ням, но това на баща 
ми не мога да забравя. 
Стореното по този по-
вод помня като да е би-
ло вчера. Заведе ме в 
бакалницата на Цветко 
Тошев, купи за два лева 
бяла халва и настоя да я 
изям там, пред магази-
на. Като да беше стана-
ло някакво голямо съ-
битие в семейството. 

„цеЛувКа“  
с ПеПеЛяНКата
През 40-те години 

Първото 
свидетеЛство

като правило ходехме 
боси.  Не само из село-
то, но и на полето. Осо-
бено когато копаехме 
царевицата и при жът-
вата на пшеницата. Бо-
си ходехме и като пас-
тири. 

В един топъл юлски 
ден бях на паша с ко-
зите на Моцовския чу-
кар. Следобед, движей-
ки се между разредени 
храсти, в един момент 
усетих особен хлад на 
стъпалото си. Погле-
днах към мястото, от 
което се дръпнах, и що 
да видя – не много голя-
ма змия  пепелянка. От 
положението си на кра-
вай тя изправи предна-
та си част на около 20-
30 сантиметра, показа 
езика, изсъска и се от-
прави в шубрака. Нищо 
не ми стори, но ми „под-
сказа“, че в планината 

не бива да се ходи на 
бос крак.

Не оставаше нищо 
друго, освен да „бла-
годаря“ за „миролюби-
ето“ на пепелянката и 
да си призная вечер-
та пред майка какво се 
беше случило. За свое-
волието да отида бос в 
планината получих до-
зата родителски уко-
ри и предупреждение, 
че при втори случай не 
е сигурно какви могат 
да бъдат последствия-
та при среща с горско 
влечуго. 

уроК По химия
Много често като 

ученик в отделенията в 
късния следобед тряб-
ваше да изкарам на па-
ша двете кози, млякото 
от които беше основна-
та ни храна. В повече-
то случаи отивахме до 
близкия шубрак на Пе-

ньовския чукар. Когато 
не ни се ходеше дотам, 
отивахме за паша до 
близкия дол до Мари-
новци, където има соч-
но бъзе. Козите много 
апетитно го хрупаха и 
коремчетата им се из-
дуваха. 

Само че вечерта, ко-
гато вкусното мляко бе 
примесено с прекрас-
но приготвения от май-
ка ми качамак, мястото 
на пашата бе разкрито. 

- Днес къде паса ко-
зите? – пита ме баща ми. 

- До корията, в сви-
накаша – отговарям не-
уверено, а той не търпе-
ше лъжата.

- Сигурен ли си? – 
спокойно пита тате.

- Не толкова – вече 
притеснен, отговарям 
аз.

- Козите са хранени с 
горчивото бъзе, какво-

то е и млякото им – от-
сича баща ми и добавя, 
че и най-лошата истина 
е по-добра от красива-
та лъжа. 

Научих и още нещо, 
че при козите храната 
влияе моментално вър-
ху качеството на мля-
кото.

 уБиЙство сЛед 
ПоЛуНощ

Беше майска нощ 
през 1946, съборът на 
родната Върбица, око-
ло 16 май. По този по-
вод ежегодно в селото 
ние, учениците в гим-
назиите, подготвяхме и 
представяхме някаква 
театрална постановка. 
Това сторихме и през 
въпросната година. 
Около полунощ, след 
края на танците два-
мата със съученика ми 
от село Вълчо Лашов 
се отправихме направо 
за село Габаре, защо-
то трябваше да бъдем 
на училище. Бях в пе-
ти клас с класен ръко-
водител другаря Въл-
ков - математик от се-
ло Чирен. 

Движейки се по шо-
сето, се спуснахме 
по стръмнината след 
местността Ушите към 
река Бриша. След като 
минахме през първия 
мост, ние с Вълчо сви-
хме вдясно през паси-
щето направо за Габа-
ре. В момента, когато 
бяхме на високия де-
сен бряг, отсреща ня-
къде, на около стотина 
метра след втория мост 
се чу човешка гълчава. 
Дори се мярна не осо-

бено силна светлина. 
До ушите ни достигна 
груба човешка реч – яв-
ление, на което въоб-
ще не обърнахме вни-
мание...

На другия ден се ока-
за, че сме били близо 
до местопрестъпле-
ние. Сборянин от съ-
седно село, който бе 
във Върбица, бе ста-
нал жертва. И понеже 
се оказа, че е гостувал 
на Герго Банелата, той 
бе посочен за убиеца и 
в крайна сметка бе осъ-
ден, независимо че не 
призна обвинението. 
След няколко години 
се оказа, че извърши-
телят е друг човек, ня-
мащ нищо общо с Вър-
бица. 

Вече не му помня ни-
то името, нито точно 
откъде е. Но развръз-
ката се разплете след 
някаква претенция към 
въпросната личност, в 
отговор на което той  
отреагирал: „Няма да 
оставя без последствие 
обвиненията към мене, 
светил съм маслото и 
на други хора.“

Нямам претенции за 
точните думи при са-
моиздаването на уби-
еца, но смисълът е та-
къв. 

И наистина, след съ-
дебен процес бе дока-
зано, че не Герго Бане-
лата е бил убиец на гос-
туващия му сборянин, 
но грешката на обви-
нението бе платена със 
затворническа килия.

Христо ЦЕков 

КЛеПаЛото

нашият многоуважаван колега Христо Цеков, навлязъл в де-
ветдесетата си годишнина, явно е решил да отдели време на спо-
мените за извървения от него достоен път. За нас той е пример 
за трудолюбие и упоритост. От самото раждане на „Пенсионе-
ри” отразява обществените явления и е всепризнатият доайен 
на репортерите в народното събрание. десетки, а може би сто-
тици са неговите кореспонденции от важни събития и интервю-
та с политици от различните парламентарни групи. Обектив-
ността и честността, журналистическата етика са пример за 
по-младите колеги. афинитетът му към историята, към изсле-
дователската дейност даде добри, високо оценени от критиката 
плодове в няколко книги. убедени сме, че това, с което се е заел, 
ще бъде интересно не само за неговия род, за съселяни, прияте-
ли, другари и просто познати, а и за широката четяща публика. 
Очакваме на 9 май догодина Христо Цеков да ни зарадва по повод 
своя юбилей и с обширно повествование от първо лице. Предла-
гаме откъс от бъдещата книга на доайена, като му пожелаваме 
творческо дълголетие. от екипа
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Ëþбoвтa pъæдa нe xвaùa

ПОдадена ръка

Страницата подготви  Соня ВъЛКОВА

Инцидeнт c пoeтecaтa 
Haдeждa Зaxapиeвa

Cкaндaлът ecкaлиpa! 

Иpeн Kpивoшиeвa бe cилнo пpи-
тecнeнa зa Cтeфaн Дaнaилoв.

Тя вceĸи дeн гoвopи пo тeлeфoнa c 
Лaмбo. Жeнaтa, poдилa eдинcтвeния 
нacлeдниĸ нa вeлиĸия aĸтьop, oтнoвo 
дoĸaзa cвoятa лoялнoст.

Наскоро Лaмбo пpeтъpпя тeжъĸ 
инцидeнт в xoтeл в Πpимopcĸo. 

Beднaгa cлeд пaдaнeтo тoй бe 
oтĸapaн пo cпeшнocт в бypгacĸaтa 
бoлницa „Бypгacмeд”, ĸъдeтo мy бe 
нaпpaвeнa oпepaция зa cмянa нa 

тaзoбeдpeнaтa cтaвa. Cъcтoяниeтo 
нa 76-гoдишнaтa звeздa вeчe e 
дoбpo, тoй e oпepиpaн и се възста-
новява.

Tитaнът нa бългapcĸoтo ĸинo 
бe изпaднaл в дeпpecия. Aĸтьopът 
нe излизaл oт дoмa cи пoчти цялo 
лятo и дopи cлънчeвoтo вpeмe нe 
гo paдвaлo. Звeздaтa oт „Cтъĸлeн 
дoм” пpeдпoчитaл caм дa ce бopи c 
дeпpecиятa и cтpaдaниятa cи, a нe дa 
нaтoвapвa c тяx близĸи и poднини.
 „Πpибpax ce oт Aмepиĸa и бяx cpeд 

пъpвитe, ĸoитo paзбpaxa зa инцидeн-
тa. Cлaвa Бoгy, Cтeфaн Дaнaилoв вeчe 
e oĸeй, oт дeн нa дeн ce пoдoбpявa. 
Moмчeтo ни Bлaди в мoмeнтa нямa 
ĸaĸ дa пътyвa oт CAЩ зa Бългapия, тъй 
ĸaтo aнгaжимeнтитe мy в yнивepcи-
тeтa нe пoзвoлявaт.

И тoй ĸaтo мeн oбaчe ce oбaждa 
чecтo нa бaщa cи, зa дa ce интepecyвa 
ĸaĸ e”, cпoдeли aĸтpиcaтa.

Aнтoн Paдичeв вдигнa 
pъцe oт Бoгoмил Гpoзeв!

Caгaтa мeждy би-
вшитe тъcт 
и зeт пpo-
дължaвa. Aн-
тoн Paдичeв 
нeгoдyвa c 
ocнoвaниe, 
зaдeтo бив-
шият мъж 
нa дъщepя 
мy Бoгo-
мил Гpoзeв 
cи e ĸyпил 
нoвa ĸoлa. 
A oщe нe гo 
e ocвoбoдил 
oт бpeмeтo нa жилищнa 
ипoтeĸa.

Aĸтьopът cтaнa гapaнт 
зa ĸpeдитa, ĸoгaтo щepĸa 
мy и вoдeщият нa Hoвa 
тeлeвизия вce oщe 
бяxa здpaвo и cплoтeнo 
ceмeйcтвo.

„Oт вecтницитe paз-
биpaм, чe cи e взeл ли-
мyзинa. Kaĸ мoжe тaĸoвa 

Haдeждa Зaxapиeвa 
пocтpaдa нa пътя!

Гoлямaтa пoeтeca cи 
e cчyпилa лявaтa pъĸa, 
paзĸpи иcтинaтa зa 
инцидeнтa caмaтa тя. 
Дpaмaтa cтaнaлa във 
Bapнa, ĸъдeтo билa нa 
пoчивĸa. 

Bдoвицaтa нa 
нeзaбpaвимия пoeт Дa-
мян Дaмянoв видялa 
xpacт cъc coчни ĸъпини 
ĸpaй пътя и пoceгнaлa 
дa cи oтĸъcнe няĸoлĸo 
плoдa. Ho oт cлънцeтo 
глaвaтa зa ceĸyнди й ce 
зaмaялa и ce cтpoпoли-
лa нa зeмятa.

Тя пaднaлa нa ля-
вaтa cтpaнa, a pъĸaтa 
й пoeлa тeжecттa нa 
yдapa. Πo-ĸъcнo пpи 
пpeглeдa  cтaнaлo яcнo, 
чe ĸитĸaтa й e cчyпeнa.

Bъпpeĸи инцидeн-

тa aвтopĸaтa нa 
„Cливи зa cмeт“ 
нe гyби пpиcъcт-
виe нa дyxa и 
дopи e нaпиcaлa 
cтиxoтвopeниe 
зa нeпpиятнaтa 
cлyчĸa.  Πoeтecaтa 
бe чacт oт жypи-
тo нa 27-ия фecти-
вaл „Πиpин фoлĸ“ 
в Caндaнcĸи. 
И paзĸpи, чe e 
мaxнaлa гипca 
дeн пpeди дa 
oтпътyвa зa 
м y з и ĸ a л н и я 
фopyм. Ръĸaтa й 
e oщe в ĸoжeнa oбвивĸa, 
дoĸaтo я paздвижи нa-
пълнo.

Haдeждa Зaxapиeвa e 
eднa oт нaй-oбичaнитe 
ни пoeтecи, въпpeĸи чe 
ниĸoгa нe ce e поставя-
ла пo-виcoĸo oт мъжa cи, 

левизията Митко, един 
от участниците в благот-
ворителната акция. 

Младежите казват, че 
са приятели с много от 
хората, на които пома-
гат. „Вече си имаме кон-
тактите. Звъним им, да 
ги чуем как са”, казва 
Маргарита, която също 
е част от акцията.

Живея близо до 

училището им и на-
блюдавам с ра-
дост ентусиазма и 
самоотверженост та на 
младите момчета и мо-
мичета. Гледайки ги, си 
мисля, че има и сред 
тях добре възпитани 
деца, значи България 
ще я бъде.

станка ПЕТрова, 
софия

ĸoйтo e нeпoдpaжaeм. 
Cлeд смъртта нa Дa-
мян Дaмянoв тя cяĸaш 
paзгъpнa oщe пoвeчe 
пoтeнциaлa cи, ма-
кар чe чecтo e oбви-
нявaнa, чe paбoти зa 
чaлгa пeвци.

нeщo, пpи пoлoжeниe 
чe aз oтгoвapям пpeд 
бaнĸaтa зa зaeмa мy? 

Уж нямa 3 xиляди лeвa, 
зa дa cи плaти тaĸcитe 
пo пpexвъpлянeтo нa 
ипoтeĸaтa, a имa пapи 
зa пopeдeн aвтoмoбил.

Бeшe ми oбeщaл дa 
oпpaви нeщaтa, нo ми 
ce пoĸpи, нeoтĸpивaeм 
e зa мeн. C Kpиcтинa ca 
paзвeдeни oт няĸoлĸo 
мeceцa, a вce oщe нямa 

paзвитиe пo мoя въпpoc. 
20 гoдини ли щe живeя 
пoд тoзи cтpec?

Страху-
вам ce, чe 
aĸo няĸoй 
дeн бивши-
ят ми зeт 
п p e c т a н e 
дa cи внacя 
внocĸитe, 
щe ми пот-
ропа нa 
вpaтaтa cъ-
дия-изпъл-
нитeл и 
щe ми кон-
ф и с к у в а 

aпapтaмeнтa”, cпoдeли 
звeздaтa oт „Opĸecтъp 
бeз имe”, „Eтaжнa 
coбcтвeнocт” и „Kлyб 
HЛO”. И зa пopeдeн път 
гo пpизoвa  дa ypeди 
нeщaтa. Явнo дpaмaтa 
мeждy двамата нямa дa 
cвъpши cĸopo, нo cpa-
мът e eдинcтвeнo зa 
жypнaлиcтa.

СТОÈ×ÊОÂ ÄÀÐßÂÀ ПÐÈÕОÄÈ

Възхищавам се на 
българите, които даря-
ват средства за болни 
наши сънародници. На-
последък като че ли за-
честиха подобни про-
яви. Наскоро разбрах, 
че легендарният Хрис-
то Стоичков е дарил 
приходите от продаж-
бата на биографичната 

си книга "Ис-
торията" след 
представянето 
й в Стара Заго-
ра за лечени-
ето на 32-го-
дишната Каме-
лия Добрева. 
Старозагорка-
та е с онколо-
гично заболя-
ване и тряб-
ва да събере 
328 000 евро 
за присажда-
не на стволови 
клетки в Гер-
мания. Нужда-
та от средства 
била спешна, 

тъй като транспланта-
цията трябва да се из-
върши, докато младата 
жена е в ремисия, а су-
мата е непосилна за се-
мейството й. Решение-
то си Камата взел за де-
сет секунди - в две от 
тях за необходимата 
помощ му говорил фут-
болистът Виктор Дра-

голов, а осем - кметът 
Живко Тодоров. През 
декември миналата го-
дина, когато приел сим-
волите на почетен граж-
данин на Стара Загора, 
футболистът дарил па-
ричната премия за ле-
чението на едногодиш-
ната Мая в Турция. Раз-
брах, че тиражът на би-
ографията му е стигнал 
50 хиляди след второто 
си издание. Според ав-
тора й Владимир Паму-
ков по почти две хиля-
ди екземпляра са прода-
дени по време на пред-
ставянето й в Чикаго 
и в Лондон. Предстоят 
представяния и срещи с 
фенове до края на годи-
ната в Торонто, Канада, 
и в Барселона, Испания. 
Сигурно не са само те-
зи прояви на благотво-
рителност на легендар-
ния футболист. Хвала на 
такива българи!

иваничка ЯНкова, 
стара загора

Аз съм възрастна же-
на на 87 г. Придвиж-
вам се с бастун, дви-
жа се бавно, болят 
ме краката. Живея 
сама и често ходя 
до близкия магазин 
да пазарувам. Един 
следобед отидох до-
там. 

Купих каквото трябва 
и се върнах у дома. Разто-
варих продуктите и какво да 
видя - забравила съм портмонето 
си с парите в магазина. Върнах се 
обратно с надеждата да го намеря, 
но през главата ми минаваше и ми-

сълта, че някой може 
да го е взел. В него 

имах 50 лв. Както 
и очаквах  про-
давачката каза, 
че не го е вижда-
ла, но след мен 

е пазарувало ед-
но ромско момче. 

Отчаях се и тръгнах 
към дома. Чух, че ня-

кой тича след мен. Обър-
нах се и видях ромчето с моя 

портфейл в ръка. Развълнувах 
се много и го целунах.

стоянка лалова, 
Пазарджик

Аз съм възрастна же-
на на 87 г. Придвиж-

следобед отидох до-

Купих каквото трябва 
и се върнах у дома. Разто-
варих продуктите и какво да 
видя - забравила съм портмонето 
си с парите в магазина. Върнах се 
обратно с надеждата да го намеря, 

сълта, че някой може 
да го е взел. В него 

но ромско момче. 
Отчаях се и тръгнах 

към дома. Чух, че ня-
кой тича след мен. Обър-

нах се и видях ромчето с моя 
портфейл в ръка. Развълнувах 

се много и го целунах.

Драга редакция, 
пиша ви по повод 
една благотвори-
телна инициатива 
на ученици от София 
от Частната езикова 
гимназия „Проф. д-р 
Иван Апостолов”. Те-
зи млади хора от из-
вестно време правят 
събирателен пункт в 
двора на училището 
за хранителни про-
дукти за нуждаещи 
се жители на обез-
людени села в стра-
ната. 

Те събират продукти 
със срок на годност най-
малко 6 месеца и молят 
хората, които ги дават, 
само да ги пакетират. 

Една от жените,  на 
които те помагат, е ба-
ба Лазаринка. 

„Ние й носим храна. 
Тя пък ни дава тиква”, 
сподели наскоро по те-

Ученици помагат 
в обезлюдени села
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цеЛуНат от Бога

От стр. 1
Но още в началото 

тя разполагаше с пре-
красни, изключително 
качествени  гласове.

В периода между две-
те войни първите, ко-
ито прославят оперна 
България, бяха тенори-
те Петър Райчев и То-
дор Мазаров, сопрани-
те Христина Морфова 
и Люба Велич, мецосо-
праните Ана Тодоро-
ва и Илка Попова. Те 
притежаваха отлично 
школувани белкантови 
гласове, голяма музи-
калност и артистичност 
и направиха забележи-
телна световна кариера. 
А след 1944 г., когато 
музикалната ни култура 
получи широка държав-
на подкрепа  (откриха 
се оперни театри и сим-
фонични оркестри, му-
зикални училища и ин-
ститути, фестивали - за 
съжаление управление-
то на ГЕРБ съсипа част 
от тях!), започнахме и 
да изнасяме таланти на 
световно ниво. Може 
би първият и най-зна-
чимият от тях и досега  
е Николай Гяуров, оп-
ределен от световната 
музикална критика като 
бас №1 на планетата. В 
изкуството, за разлика 
от спорта, разбира се, 
е трудно, а и нередно 

да се правят подобни 
класации. Но това при-
знание е все пак вярно. 
Преди Гяуров с тази тит-
ла може да бъде увенчан 
Фьодор Шаляпин, а след 
него и другия велик бъл-
гарски бас - Борис Хри-
стов, който за съжале-
ние беше прокуден от 
н е д а л -
н о в и д -
ни дър-
ж а в н и 
ръково-
д и т е л и 
от роди-
ната си. 
Разбира 
се, и три-
мата бя-
ха доста 
различ-
ни, твър-
де сил-
ни, ярки 
индиви-
дуално-
сти. Но 
Николай 
Г я у р о в 
продъл-
жи де-
лото на 
двамата 
си велики предшестве-
ници, като завоюва и  
нови, свои върхове.

Енциклопедичната 
справка за него е кратка 
и лаконична: роден на 
13 септември 1929 г. във 
Велинград, учил оперно 
пеене в Софийската кон-
серватория при профе-

ний Онегин” на Чайков-
ски… Списъкът е дълъг, 
респектиращ с авторите 
и заглавията. Внушите-
лен е и броят на за-
писите му – на це-
ли опери, рецитали, 
студийни и докумен-
тални. Листата с на-
градите е наистина 
впечатляваща – от 
много страни на 
света. Години наред 
Гяуров беше култу-
рен посланик №1 на 
България.  

Умира на 74 годи-
ни - на 2 юни 2004 
г., в навечерието на 
75-годишнината си. 
Първата му съпруга 
Златина Мишайкова 
е известна и много 
талантлива пианист-
ка корепетиторка, а 
втората e прочутото 
италианско сопрано 
Мирела Френи (род. 
1935 г.).

Н и к о л а й 
Гяуров е сред 
малцината го-
леми оперни ар-
тисти, бих казал, 
от всички вре-
мена, които мо-
гат да се нарекат 
пеещи актьори. В 
този смисъл той 
принадлежи към 
великата тради-
ция на Шаляпин, 
Борис Христов, 
Мария Калас. Та-
къв бе и негови-
ят първи педагог, 
знаменитият бъл-
гарски баритон 
нар. артист проф. 
Христо Бръмба-
ров (1905 -1974 
г.), който според 
признания на 
близките му е ис-

кал да умре на сцената. 
Самият Гяуров не един 
път подчертаваше, че  
„пеенето не може да 
се  отдели от играта на 
артиста, от спектакъла, 
от хода на сценичното 
действие” и че „певецът 
трябва да е артист, кой-
то се изразява чрез пее-

нето, чрез вокала. А то-
ва, разбира се, е твърде 
трудно. Защото, за да се 
стигне до тази способ-

ност – да можеш да се 
изразиш, трябва да си 
първо добър вокалист. 
Да нямаш постановъч-
ни и технически про-
блеми“. А школата на Гя-
уров (синтез между най-
доброто от славянската 
и италианската тради-
ция)  беше съвършена, 
както и природата му. 
Природата го бе нада-
рила с прекрасен и обе-
мен бас, с благороден, 
рядко красив за един 
бас тембър (по-красив 
от този на Шаляпин и 
Борис Христов), с из-
ключителна музикал-
ност, с внушителна фи-
гура и ефектна сценич-
на външност, красиво, 
изразително лице с бо-
гата мимика. Певец, на-
дарен от Бога!  Всичко 
това, съчетано с голя-
мата му интелигентност 
и трудоспособност, ло-
гично го доведе до съ-
вършенството.

Италианците наре-
коха гъркинята Мария 

На 18 септември 
Софийската град-
ска художествена 

галерия откри излож-
бата „И в кротък унес 
чака тя...”, посветена 
на 130 години от рож-
дението на Иван Ла-
заров. Нейната основ-
на идея е скулптурата 
на този забележителен 
автор, преподавател, 
академик, мислител и 

„и в кротък унес чака тя…“

сор Христо Бръмбаров, 
след което завършил и 
Московската консерва-
тория. Спечелва голе-
мите награди на певче-
ските конкурси в Париж 
и Варшава. Дебютира с 
ролята на Дон Базилио 
в „Севилският бръснар” 
на сцената на Софий-
ската опера  през 1955 
г. И от 1956 г. започва 
блестящата му световна 
кариера. Пее в Ла Ска-
ла - Милано, Гран опе-
ра - Париж, Ковънт гар-
дън - Лондон, Виенска-
та щатсопера, Метропо-
литън, Колон - Буенос 
Айрес, в Берлин, Токио, 
Москва, Прага, Мадрид. 
Сред големите му роли 
са: Филип Втори в „Дон 
Карлос” от Верди, Ме-
фистофел от „Фауст” на 
Гуно и Мефистофел на 
Бойто,  Княз Ховански 
от „Хованщина” и Борис 
Годунов от едноименна-

та опера на Мусоргски, 
Дон Кихот от операта 
на Масне,  Дон Жуан от 
„Дон Жуан” на Моцарт, 
Моисей от „Моисей” на 
Росини, Да Силва от „Ер-
нани” и Фиеско от „Си-
мон Боканегра” на Вер-
ди, Банко от „Макбет” на 
Верди, Гремин от „Евге-

Калас Несравнимата 
Калас. Но същото може 
да се каже и за нашия 
Гяуров. Той наистина бе 
несравним. И остана та-
къв. Да, името му заед-
но с имената на другите 
двама велики баси на 

ХХ век - Ша-
ляпин и Бо-
рис Христов, 
се записа със 
златни букви 
в историята 
на операта. 
Те също бяха 
несравними, 
но гласът на 
Гяуров беше 
по-красив и 
гъвкав.

Сега, ко-
гато слуша-
ме неговите 
записи или 
гледаме ви-
деофилмите, 
например на 
„Дон Карлос” 
или „Симон 
Боканегра”, 
можем да се 
уверим, че 
Николай Гя-
уров беше 

на НХА, ДА „Архиви”, 
частни колекции и НГ.

Изложбата ще бъде 
открита до 27 октом-
ври.

самото съвършенство 
на сцената. Но за да 
стигне до това, той без 
съмнение работи дълго 
и упорито, имаше шан-
са да попадне на голе-
мите сцени, да работи 
с първостепенни дири-
генти, сред тях и ве-
ликия Караян, на кого-
то беше сред любими-
те изпълнители. Също 
и Клаудио Абадо, Ри-
кардо Мути, Причард, 
Жорж Претр, Зубин Ме-
та, Гавадзени, Ричард 
Бониндж, на  изключи-
телно талантливи и ум-
ни режисьори от ранга 
на Маргерита Валман,  
Франко Дзефирели, Лу-
кино Висконти, Сергей 
Любимов, Жан Пиер 
Понел, Питър Брук.

Да, днес можем да ка-
жем, че великият бъл-
гарски оперен артист 
Николай Гяуров остави 
златна диря в света на 
Прекрасното. 

огнян сТамБолиЕв

иван лаЗарОв и българското изкуство  през първата половина на ХХ век
век: Иван Милев, 
Владимир Ди-
митров-Майсто-
ра, Иван Пенков, 
Никола Петров, 
Пенчо Георгиев, 
Васил Захариев и 
др. Произведени-
ята са притежа-
ние на наследни-
ците, на СГХГ, на 
ХГ „В. Димитров–
Майстора“ – Кюс-
тендил, ХГ „Илия 
Бешков“ – Пле-
вен, Дарение-ко-
лекция „Св. Ру-
сев” – Плевен, ХГ 
– Казанлък, ОХГ – 
Карлово, ХГ – Ру-
се, Исторически музей 
– Самоков, къща-музей 
„Никола Танев”, Нацио-
нален природонаучен 
музей, Музейна сбирка 

общественик да бъде 
представена в конте-
кста на българското из-
куство от първата по-
ловина на ХХ век. Изку-
ството на Иван Лазаров 
винаги е предизвиква-
ло интерес, превърна-
ло се е във важен ори-
ентир за проследява-
не на теми, посоки, 
пластически решения. 

Неговата скулптура яс-
но се откроява на фона 
на българското изкуство 
от първата половина на 
ХХ век, силно въздейст-
ва със своите смислови 
измерения, пластически 
решения и индивидуа-
лен стил. В художестве-
ното развитие у нас меж-
ду двете световни войни 
творчеството му се оф-
ормя като едно значимо 

явление. То от своя стра-
на очертава нови посо-
ки на изследване, 
осмисляне и въз-
приемане и предста-
вя с нова светлина ня-

к о и 
забраве-
ни или на-
пълно неизвест-
ни творби. Проуч-
ването, екс-
позицията 
и катало-
гът са ре-
ализира-
ни със сътруд-
ничеството на наследни-
ците на скулптора.

Е к с п о з и ц и я т а 
включва повече от 

40 произведения 
на Иван Лаза-

ров, някои 
от които на-
пълно не-

и з в е с т н и 
и пред-
с т а в е -
ни пред 
публика 
за първи 

път. Из-
ложбата 
п о к а з -
ва също 

т а к а 
твор-
би на 
е д н и 

от най-
оригинални-

те и интересни автори от 
първата половина на ХХ 
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Лудогорец помете 
ЦСКА Москва с пет гола

Първи срещи от груповата фаза

лига европа -  група „н”

Панталеев се окичи с медал

Не липсваха изненади

Томова измъчи Наоми Осака

По повод на 
расистките 

прояви

Светкавична победа
 на Тайбе

Носителят на тро-
фея Ливърпул старти-
ра със загуба с 0:2 от 
Наполи като гост, след 
като допусна попаде-
ния в заключителните 
десетина минути.

В друг очакван с 
интерес мач Борусия 
Дортмунд и Барсело-
на завършиха 0:0. 

Истинска голеада 
пък наблюда-
ваха зрителите 
в Залцбург, къ-
дето местният 
тим разгроми с 
6:2 белгийския  
Генк.

Славия Пра-
га беше близо 
до това да под-
несе изненада 
при гостуване-
то на Интер в 
Милано. Чехите 
играха със само-
чувствие пред 
препълнените 
трибуни на "Джузепе 
Меаца" и стигнаха пър-
ви до попадение чрез 
Олаинка в 63-ата мину-
та. В добавеното вре-
ме обаче "нерадзури-
те" се спасиха от загу-
бата с гол на Барела.

Равен мач направи-
ха Лион и Зенит, като  
завършиха 1:1.

С най-голям инте-
рес бяха чакани сблъ-
съците Атлетико Мад-
рид - Ювентус и Па-
ри Сен Жермен - Ре-
ал Мадрид. "Старата 
госпожа" водеше с 2:0 
в испанската столица, 
но Атлетико не се пре-
даде - 2:2. А ПСЖ то-
тално надигра "белия 
балет" и се наложи 

с 3:0, като две попа-
дения вкара бившият 
футболист на Реал Ан-
хел ди Мария. 

Финалистът от ми-
налия сезон Тотнъм 
изпусна преднина от 
два гола при гостува-
нето си на Олимпиа-
кос. "Шпорите" разо-
чароваха с представя-

нето си, а гърците по-
казаха характер и стиг-
наха до заслужено ра-
венство 2:2. 

Байерн (Мюнхен) бе-
ше безпощаден срещу 
Цървена звезда - 3:0. 
Със същия резултат 
Манчестър Сити три-
умфира при гостува-
нето си на Шахтьор 
(Донецк).

Не липсваха и изне-
нади - Динамо (Загреб) 
смачка дебютанта Ата-
ланта с 4:0, а Локо-
мотив (Москва) удари 
Байер (Леверкузен) в 
Германия с 2:1. Най-
скучна беше срещата 
между Брюж и Галата-
сарай, завършила без 
попадения.

В чет-
в ъ р т ф и -
налите на 
световното 
първенство 
по бокс за 
мъже в Ека-
теринбург, 
Русия, в ка-
тегория до 
91 килогра-
ма Радослав 
Панталеев 
победи с 5:0 
с ъ д и й с к и 
гласа бронзовия медалист от Олим-
пийските игри в Рио де Жанейро Ери-
сланди Савон Котия от Куба. Победа-
та му гарантираше минимум бронзов 
медал и първо отличие за страната ни 
на световен шампионат в последните 

10 години.
П а н т а -

леев вле-
зе в мача 
и з к л ю ч и -
телно уве-
рено. Още 
в първия 
рунд той 
н а т и с н а 
съперника 
си и запо-
чна да ра-
боти мно-
го добре с 

удари в тялото. В края на частта от но-
са на българина потече кръв, но това 
не го разколеба. Дори напротив - той 
започна да играе още по-агресивно и 
до края не остави никакво съмнение 
в превъзходството си.

Виктория Томова изи-
гра много силен мач, но 
отстъпи на бившата но-
мер 1 в света Наоми Оса-
ка с 5:7, 3:6 във втория 
кръг на международния 
турнир в родния град на 
японката Осака. Така за 
24-годишната софиян-
ка завърши прекрасно-
то представяне на със-
тезанието с награден 

фонд 823 000 до-
лара. Томова за-
почна турнира от 
квалификации, ко-
ито преодоля след 
две победи, а след 
това постигна об-
рат срещу Ализе 
Корне от Франция 
и напуска турнира 
с 80 точки за све-
товната ранглиста.

Президентът на Ан-
глийската футболна асо-
циация Грег Кларк из-
прати официално писмо 
до българския си коле-
га Борислав Михайлов 
във връзка с медийните 
изяви на мениджъра на 
Англия Гарет Саутгейт и 
опасенията му от потен-
циални расистки проя-
ви от страна на българ-
ската публика по време 
на мача между двата ти-
ма на 14 октомври. В об-
ръщението си г-н Кларк 
уверява, че изявления-
та по никакъв начин не 
заклеймяват футболни-
те привърженици в Бъл-
гария, а по-скоро имат 
за цел да обединят две-
те федерации, двата от-
бора и запалянковците 
им в борбата срещу дис-
криминационното пове-
дение по стадионите.

Тайбе Юсеин постиг-
на най-бързата си по-
беда на полуфинала на 
световното първенство 
по борба в Нур-Султан, 
Казахстан.

Само 39 
секунди бя-
ха нужни за 
световната 
и европей-
ска шампи-
онка да по-
вали с тех-
нически туш 
10:0 опитна-
та унгарка 
Марина Састин, за да 
стигне до финала  и да  
брани титлата си сре-
щу Айсулу Тинибеко-
ва (Киргизстан), която 
е  пета на олимпиада-
та в Рио 2016, трета на 
световното през 2017-а 
и бронзова медалистка 
от турнира "Дан Колов" 

тази година. 
Още с класирането си 

за полуфиналите Юсеин 
осигури първа квота за 
родната борба за олим-
пиадата в Токио 2020.

Юлияна Янева загу-
би битката за бронза в 

неолимпийската катего-
рия до 65 килограма. Тя 
преодоля репешажите 
след успех над Аина Те-
миртасова (Казахстан) 
с 6:1 точки, но след то-
ва в спора за бронзово-
то отличие отстъпи на 
Елис Манолова (Азер-
байджан) с 1:3 точки.

27.9. 20:00
Царско село - Черно  
море
28.9. 20:00
Левски - Ботев Враца
29.9. 16:00
Ботев Пловдив - Славия 
29.9. 18:15
Дунав - Лудогорец
29.9. 20:30
Берое - ЦСКА 
30.9. 17:30
Арда - Етър
30.9. 20:00
Витоша - Локомотив 
Пловдив

Програмата за 
XI кръг на Първа 
футболна лига

Уточнение
Уважаеми чита-

тели, не помества-
ме информация за 
спортните събития 
през почивните 
дни, както и изтег-
лените числа от ти-
раж 76 на спортния 
тотализатор, пора-
ди по-ранното при-
ключване на броя 
заради официалния 
празник 22 септем-
ври.  

Вандер-
сон и 
Д ж о д и 
Л у к о -
ки. Рус-
н а ц и т е 
откриха 
с попа-
д е н и е 
на Игор 
Дивеев, 
но след 
това бя-
ха по-
м е т е н и 
от тима 
от Раз-
г р а д . 
О с в е н 
в с и ч к о 
д р у г о 
това е и 
най-го-
л я м а т а 
п о б е д а 
на бъл-

гарски отбор в европейските клуб-
ни турнири.

лудогорец - Цска (москва) 5:1
0:1 - Дивеев (11)
1:1 - Вандерсон (48)
2:1 - Лукоки (50)
3:1 - Кешеру (52)
4:1 - Кешеру (68)
5:1 - Кешеру (73-дузпа)
Еспаньол - Ференцварош 1:1
0:1 - Лопес (10-автогол)
1:1 - Варгас (60)

Отборът на Лудогорец постиг-
на може би най-впечатляващата 
победа в историята си. 

“Орлите” разбиха с 5:1 руския 
гранд ЦСКА (Москва) в първия си 
мач от груповата фаза. Българи-
те изиграха страхотно второ по-
лувреме, след като губеха с 0:1 
на почивката, но след това на-
низаха пет безответни гола. Кла-
удиу Кешерю реализира хеттрик, 
а другите попадения бяха дело на 

из мача Байерн - Цървена звезда
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В коя страна атеизмът се наказва?

Радарът на комара

И еко, и модерно

Карлови вари
засТУДЯваНЕ  

в ЕвроПа
В близките го-

дини течение-
то Гълфстрийм ще 
промени характера 
си поради топенето 
на полярните ледо-
ве и ще настъпят се-
риозни промени в 
климата на Велико-
британия, прогно-
зират английски 
учени.

оБЕзлЕсЯваНЕ
По оценка на екс-

перти от ООН сега 
на всеки десет отсе-
чени дървета в све-
та се пада по едно 
засадено.

асПириН
През миналия век 

в света са използва-
ни над 320 милиар-
да таблетки аспи-
рин. Най-популяр-
ното лекарство е 
получено за първи 
път през 1897 г.

ШоколаД
Карл Клюзий, 

финландски нату-
ралист от ХVІ в., 
смятал, че шокола-
дът е пригоден по-
скоро за храна на 
свинете, отколкото 
за консумация от 
хората. 
вЕгЕТариаНсТво

Жени, които се 
хранят предимно 
със зеленчуци и с 
вегетарианска хра-
на, боледуват осем 
пъти по-рядко от 
болести на гърда-
та, твърди шотланд-
ският професор Фи-
лип Джеймс.

оТрови
Ц и в и л и з а ц и я т а 

носи като “дар” на 
всеки жител на пла-
нетата от 2 до 10 
т вредни вещества 
годишно.

виТамиН в6
Вит. В6 играе ак-

тивна роля в произ-
водството на кръв, 
в метаболизма на 
цялата нервна сис-
тема и при амино-
киселинната обмя-
на. Недостигът му 
води до хемолитич-
ни анемии и кон-
вулсии. Най-добри 
източници са бобо-
вите и пълнозър-
нестите храни, ба-
наните, овесът и 
картофите.

ГиГантски 
аквариум Преди повече от 

година в световни-
те информационни 
агенции се появи ин-
формацията, че в Са-
удитска Арабия дума-
та „атеизъм“ е израв-
нена с „тероризъм“. 
Много групи за защи-
та на човешките пра-
ва също реагираха ос-
тро на тази законова 
поправка. Най-мал-
ко десет са страните 
по света към днешна 
дата, където атеисти-
те са подложени на 
репресии чрез закона. 
Най-тежко е положени-
ето в Мавритания, Севе-
рен Судан, Иран, Афга-
нистан, Пакистан и Сау-
дитска Арабия. Съглас-
но закона в тези шест 

страни атеистите мо-
гат да бъдат и екзеку-
тирани. В Египет, Eрит-
рея, Джибути и Индо-
незия пък може да бъ-
дете вкарани в затво-
ра, ако сте атеист. Ате-
истите в Лаос (страна в 

Югоизточна Азия) не 
влизат в затвора, но 
имат по-малко пра-
ва, отколкото вярва-
щите. Атеизмът спо-
ред Уикипедия пред-
ставлява светоглед, 
убеждение, което из-
ключва съществува-
нето на каквото и да 
е божество. Той отри-
ча съществуването не 
само на бог или бого-
ве, но и наличността 
на други свръхестест-
вени реалности от 
всякакъв вид, които 

нямат своето обективно 
основание в материята 
и не се подчиняват на 
законите на природата 
в тяхното взаимодейст-
вие. Атеизмът отрича и 
задгробния живот.

Учени от град Томск 
установиха, че комари-
те са привличани раз-
лично според кръвната 

като този газ ориенти-
ра рецепторите на на-
секомото при открива-
не на източници на хра-
на. Поради тази причи-
на комар е по-вероятно 
да ухапе възрастен чо-
век, а не дете, бремен-
ни жени, хора с висок 
индекс на телесна ма-
са, а също така и хора-
та на физическия труд.

Изследователите ус-
тановили, че тези до-
садни за човека инсек-
ти бързо се адаптират 
и стават устойчиви на 
най-разпространените 
средства за защита, ко-
ито използваме срещу 
тях. Поради тази при-
чина много от аерозол-
ните репеленти вече не 
са ефективни. Най-не-
пробиваема засега е 
ултразвуковата защита 
срещу тях.

група на хората и за тях 
е най-вкусна нулевата.

Изследователи от Си-
бирския държавен ме-
дицински университет 
констатирали, че тези 
кръвопиещи насекоми 
кацат на кожата на хора-
та от първа (нулева гру-
па) два пъти по-често в 
сравнение с тези от гру-
па А (втора група).

Съществуват и дру-
ги фактори, благодаре-
ние на които комарите 
се насочват безпогреш-
но към "най-вкусния" за 
тях човек в тълпата. Те-
зи насекоми са привли-
чани от високите нива 
на метаболизъм, от по-
вишената температура 
и от човешкия мирис.

Колкото по-високо е 
нивото на метаболизма 
на даден индивид, тол-
кова повече въглеро-
ден двуокис той изпус-
ка в околната среда. А 
това го прави привле-
кателен за комара, тъй 

„Чувствам се тъй, ся-
каш съм в някакъв рай 
на невинността и не-
принудеността“, пише 
Гьоте, който прекарва 
шестнайсет месеца в 
Карлови Вари, по-извес-
тен в чужбина под нем-
ското си име  Карлсбад. 
В биографиите на Бетхо-
вен, Брамс, Бах, Лист и 

много други неведнъж 
и дваж се споменава как 
те са намирали вдъхно-
вение тук по време на 
честите си посещения.

Благодарение на раз-
седните линии в Чехия 
има над трийсет бал-
неолечебни курорта в 
тази област, които все 
още са функциониращи. 

Карлови Вари е най-го-
лемият и най-прочути-
ят. Само неговият веко-
вен съперник Мариан-
ске Лазне го доближава 
по прославеност.

Повече от 400 годи-
ни богатите и извест-
ните от цял свят идват 
тук, за да се възползват 
от водите на дванайсет-

те естествени термални 
извора, чиято вода е с 
температура от 30 до 
72° C . („Тринайсетият 
извор“ е „Бехеровка“, 
билков ликьор, за кой-
то също се твърди, че 
бил лековит.) Разполо-
жен в красива и горис-
та долина, Карлови Вари 
запазва своя елегантен, 
достолепен външен вид 
благодарение на пред-
ставителната и красива 
архитектура от ХІХ в. 

Датиращ от 1701 г., 
многозвездният гран-
дхотел „Пуп“ е бил ня-
кога един от най-про-
чутите хотели в Европа, 
посещаван от безброй 
знаменитости, вклю-
чително Гьоте, Пагани-
ни и Фройд, записани 
в неговата регистраци-
онна книга. Използвай-

те го като ваша кралска 
база и карайте 45 мину-
ти на юг до по-малкия, 
по-тих Марианске Лаз-
не, чиито трийсет и ня-
колко минерални изво-
ра са били предпочи-
тани от Кафка, Шопен 
и английския крал Еду-
ард VІІ. Предвид негова-
та по-скоро ленива ат-
мосфера, фактът, че гра-
дът се гордее с едно от 
най-класните голф игри-
ща (най-хубавото в стра-
ната), може да бъде до-
някъде изненадващ.

За любопитните, ко-
ито разполагат с време 
и кола, третият и най-
малък член на местно-
то трио от прочути бал-
неолечебни центрове 
е Франтишкови Лазне, 
почти до германската 
граница.

Eтo eдин paзĸoшeн 
м и н и м a л и c т и ч e н 
xoтeл, ĸoйтo пpинaдлe-
жи нa Есоrkhоtеl в 
Eвopa, Πopтyгaлия. 
Πpoeĸтиpaн e oт Хо-
се Карлос Крус и paз-
пoлaгa c пeтдeceт и шecт 
чacтни вили, вътpeшeн 
плyвeн бaceйн, тypcĸa 
бaня и cayнa. Toзи мини-
мaлиcтичeн xoтeл имa 
eĸoлoгичнa cтpyĸтypa, 
тъй ĸaтo пoлзвa cлън-
чeвa и гeoтepмaлнa 
eнepгия и e oблицoвaн 
c peциĸлиpaн ĸopĸ. 
Πocлeдният ocигypявa 
изoлaция oт жapĸoтo 
южнo пopтyгaлcĸo ля-
тo. Bилитe ca пocтpoe-
ни в двe peдици, ĸaтo 

мeждy тяx ce oбpaзyвa 
aлeя зa paзxoдĸи. 
Apxитeĸтypaтa e мoдep-
ниcтичнo ĸoпиe нa 
cpeдизeмнoмopcĸитe 

тpaдициoнни ĸъщи – 
бeли c плocĸи пoĸpиви 
и дeбeли cтeни зa 
изoлaция oт лeтнитe 
гopeщини. 

Първият в света аквариум, разположен на ви-
сочина над 2200 метра над морското равнище, 
е открит в град Синин, административен център 
на северозападната китайска провинция Цинхай.  
Площта на аквариума е около 28 хил. кв. м. Той е 
разделен на няколко зони, сред които има как-

то за сладководни риби, така и за медузи, белуги, 
делфини и други обитатели на морското царство. 
В аквариума може да се видят общо над 400 ви-
да водни и над 100 вида сухоземни представите-
ли на фауната. „Звездите“ са делфините афала от 
Япония. Очаква се те да радват многобройната 
публика със своите спектакли. Всички обитатели 
на аквариума вече са свикнали с новата си среда 
на живот. Първоначално той е работил в тестов 
режим. Официалното откриване се състоя на 18 
август. Максималният капацитет на комплекса е 
2000 посетители. 

 Πoдът нa вxoдoвeтe 
и вилитe e пoĸpит c 
жълти тepaĸoтeни 
плoчĸи, ĸoитo осигу-
ряват пpиятнa про-
хлада. Ho фaнтacтич-
ният лyĸc нa зaĸpития 
бaceйн нaдминaвa 

вcичĸo! При-
м а м л и в а т а 
ĸ p и c т a л н a 
вoдa и шeз-
лoнгитe c 
мeĸи въз-
г л a в н и ц и , 
пoдoбнo в 
c т a p и н н a 
pимcĸa бaня, 
ca нaпpaвo 
нeycтoими! 

Caмитe шeзлoнги ca в 
yниcoн c eĸoлoгичнaтa 
ĸoнцeпция нa xoтeлa 
и ca изплeтeни oт 
paĸитa.
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ПЕТък, 27 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, 106 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плов-

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

риал, 107 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
15.45 “Местно време” - Плов-

див, район Тракия 
15.55 ТВ пазар
16.10 Киносалон БСТВ: “Твър-

доглавецът” (2011 г.), 
Белгия

18.20 “Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев

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

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Ис-

панска афера” (2014 г.), 
Испания

22.10 “Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев 

23.10 “Местно време” - Плов-
див, район Тракия 

00.00 Новини 
00.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
03.30 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

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

съБоТа, 28 сЕПТЕмври
07.00 “Елиас Канети от Русчук” 

- документален филм
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”
07.55 “Миа и аз” 
08.30 “Преселение” - докумен-

тален филм, 2 епизод 
09.15 ТВ пазар
09.30 “Шевица” - фолклорно 

предаване 
10.30 “Библейските загадки: 

Апокрифните евангелия” 
- документален филм

11.15 ТВ пазар
11.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

14.05 ТВ пазар
14.20 “Професия Турист”: Па-

риж /ІІ част/
14.50 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

15.50 Киносалон БСТВ: “Ис-
панска афера” (2014 г.), 
Испания

17.30 “Местно време” - обзор
18.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Киносалон БСТВ: “Завръ-

щане” (2003 г.), Русия
21.45 “Местно време” - обзор 
22.45 Новини 
23.15 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
00.15 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
01.15 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
02.10 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
07.00 “Строител на българска-

та култура” - документа-
лен филм

07.30 “Холивудски знаменито-
сти”

07.55 “Миа и аз” 
08.30 “Библейските загадки: 

Апокрифните евангелия” 
- документален филм 

09.15 ТВ пазар
09.30 “Професия Турист”: Па-

риж /ІІ част/ 
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” - обзор 
14.05 ТВ пазар
14.20 “Културен фронт” с Юлия 

Владимирова
15.20 Документален филм
16.00 Киносалон БСТВ: “Завръ-

щане” (2003 г.), Русия
17.45 “Преселение” - докумен-

тален филм, 3 епизод
18.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Киносалон БСТВ: “Опера-

ция “И” (1965 г.), 
СССР

21.35 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

22.35 Новини 
23.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
00.00 “Местно време” - обзор 
01.00 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
02.00 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

03.00 “Червен картон” с водещ 
Кирил Веселински 

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

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

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

сти”
10.20 “Безценната перла”- се-

риал, 107 епизод (п)
11.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Враца 

(п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 108 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Враца 

(п)
16.10 ТВ пазар
16.25 “По стъпките на предци-

те ни в Окситания” - до-
кументален филм

17.20 “Местно време” - обзор 
(п)

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

19.20 “Местно време” - Враца 
(п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

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

21.00 Киносалон БСТВ: “Рибо-
лов в Патагония” (2012 г.), 
Аржентина

22.15 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

23.15 “Местно време” - Враца 
(п)

23.30 Новини (п)
00.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)

вТорНик, 1 окТомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Ветри-

но
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменито-

сти”
10.20 “Безценната перла” - се-

риал, 108 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Не се страхувай” с Васил 

Василев (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Ветри-

но (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 109 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Ветри-

но (п)
16.10 ТВ пазар
17.00 Киносалон БСТВ: “Рибо-

лов в Патагония” (2012 г.), 
Аржентина (п)

18.20 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.20 “Местно време” - Ветри-
но (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Кав-

казка пленница” (1967 г.), 
СССР

21.50 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

22.50 “Местно време” - Ветри-
но (п)

23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 “Местно време”- обзор 

(п)
02.30 “Червен картон” с Кирил 

Веселински (п)
03.30 “Не се страхувай” 

срЯДа, 2 окТомври
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, 109 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Монта-

на
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” - се-

риал, 110 епи-
зод

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

16.00 “Местно време” - Монта-
на (п)

16.10 ТВ пазар
17.00 Киносалон БСТВ: “Кав-

казка пленница” (1967 г.), 
СССР (п)

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

19.20 “Местно време” - Монта-
на (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихата 

планина” (2014 г.), Ита-
лия/Германия

22.05 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

23.05 “Местно време” - Монта-
на (п)

23.15 Новини (п)
23.45 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
03.00 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)

ЧЕТвърТък, 3 окТомври
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, 110 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Царево
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Револю-

ция” - 1 епизод, бразил-
ски сериен филм

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

16.00 “Местно време” - Царево 
(п)

16.10 ТВ пазар
16.45 Киносалон БСТВ: “Тихата 

планина” (2014 г.), Ита-
лия/Германия (п)

18.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.20 “Местно време” - Царево 
(п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Мой 

ласкав, нежен звяр” (1978 
г.), СССР

22.15 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 
(п)

23.15 “Местно време” - Царево 
(п)

23.25 Новини (п)
23.55 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

03.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

04.30 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

ПЕТък, 27 сЕПТЕмври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (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

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, 28 сЕПТЕмври
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Детегледачки в акция”– 

с уч. на Сабрина Карпен-
тър, София Карсън, Ники 
Хан, Кевин Куни и др.

15.00 „Лесна, а?” – с уч. на Ема 
Стоун, Аманда Байнс, 
Пен Беджли, Лиса 
Кудроу, Томас Хейдън 
Чърч, Патриша Кларк-
сън, Стенли Тучи 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 „Мъже в черно 3” – с уч. 
на Уил Смит, Томи Лий 
Джоунс, Ема Томпсън, 
Джемай Клемънт и др. 

00.10 „Лесна, а?” – с уч. на Ема 
Стоун, Аманда Байнс, 
Пен Беджли, Лиса 
Кудроу, Томас Хейдън 
Чърч, Патриша Кларк-
сън, Стенли Тучи и др./п/

04.30 „Детегледачки в акция”– 
с уч. на Сабрина Карпен-
тър, София Карсън, Ники 
Хан, Кевин Куни и др. /п/

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
06.30 „Иконостас”
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 „Резервация за двама” 

(премиера) –  с уч. на 
Касиди Гифорд, Уайът 
Наш, Гуинит Уолш, Джеки 
Лай и др. 

14.15 „Сватбен марш” (премие-
ра) –   с уч. на  Джак 
Уагнър, Емили Тенънт, 
Джоузи Бисе, Сара Грей и 
др.

16.00 „Съдби на кръсто-
път” – предаване на 
NOVA  

16.55 Неделята на NOVA – пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Умиротворителят” 
22.00 „Ченгета в резерв”– с 

уч. на Уил Феръл, Марк 
Уолбърг, Дуейн Джонсън, 
Самюел Джаксън, Ева 
Мендес, Майкъл Кийтън 
и др. 

00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
00.40 „Сватбен марш” 
02.30 „Резервация за двама” 

–  с уч. на Касиди Гифорд, 
Уайът Наш, Гуинит Уолш, 
Джеки Лай и др.

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

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

ПоНЕДЕлНик, 30 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

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 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/ 

вТорНик, 1 окТомври
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

18.00 „Семейни войни“ (преми-
ера) – 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 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

срЯДа, 2 окТомври
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

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 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

ЧЕТвърТък, 3 окТомври 
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

18.00 „Семейни войни“ (преми-
ера) – 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 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

ПЕТък, 27 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, 28 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 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева - /п/
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 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” /п/

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

НЕДЕлЯ, 29 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” 

-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” -/п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева - /п/
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 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избра-

но
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 

/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 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/ 
01:30 07:00 Повторения

вТорНик, 1 окТомври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – из-

брано
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 

- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 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/ 
01:30 07:00 Повторения

срЯДа, 2 окТомври
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/ 
01:30 07:00 Повторения

ЧЕТвърТък, 3 окТомври
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/ 
01:30 07:00 Повторения
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ПЕТък, 27 сЕПТЕмври
6:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:30 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 Светлана Ходченкова, Ека-

терина Вилкова, Ольга Кузь-
мина, Валентина Мазунина в 
комедии «Одноклассницы» 
(16+)

22:55 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 Александр Калягин, Валентин 

Гафт, Армен Джигарханян, 
Михаил Козаков, Тамара Но-
сова в комедии «Здравствуй-
те, я ваша тётя!» (12+)

1:30 Виктор Бычков, Вилле Хаапа-
сало в фильме Александра 
Рогожкина «Кукушка» (16+)

3:15 Валентина Теличкина, Виктор 
Павлов, Игорь Ясулович в 
фильме «Ловкачи» (12+)

5:10 Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов в фильме «Три топо-
ля на Плющихе» (12+)

6:00 Новости

съБоТа, 28 сЕПТЕмври
6:00 Новости
6:10 «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
6:35 Светлана Тома в фильме «Та-

бор уходит в небо» (12+)
8:15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8:55 «Умницы и умники» (12+)
9:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 К юбилею Олега Басилашви-

ли. Премьера. «Тостуемый 
пьёт до дна» (16+)

11:05 Олег Басилашвили, Людмила 
Гурченко, Никита Михалков 
в фильме «Вокзал для двоих» 
(0+)

12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 «Вокзал для двоих» (0+)
14:00 Олег Басилашвили, Фёдор 

Дунаевский, Инна Чурикова в 
фильме «Курьер» (12+)

15:40 Премьера. Олег Басилашвили 

в фильме «Не ждали» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)
0:10 Олег Басилашвили, Инна 

Чурикова, Александр Адаба-
шьян, Александр Паль, Рав-
шана Куркова, Анна Чипов-
ская в фильме «Без границ» 
(12+)

1:55 Валерий Гаркалин, Елена 
Великанова, Татьяна Василье-
ва, Дмитрий Певцов, Лолита 
Милявская в фильме «Попса» 
(16+)

3:45 Елена Попова, Никита Высоц-
кий, Борис Химичев, Влади-
мир Сошальский в фильме 
«Мышеловка» (16+)

5:15 «Наедине со всеми» (16+)
6:00 Новости

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
6:00 Новости
6:10 Елена Подкаминская в детек-

тиве «Без следа» (12+)
7:55 «Часовой» (12+)
8:25 «Здоровье» (16+)
9:25 «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
16:05 Премьера. «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
18:10 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Премьера. Вячеслав Никонов 

и Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+)

23:45 Александр Яценко, Ирина 
Горбачёва, Александр Самой-
ленко в фильме «Аритмия» 
(18+)

1:40 Олег Борисов, Маргарита 
Криницына в фильме «За 
двумя зайцами» (12+)

3:00 Игорь Озеров, Ариадна Шен-
гелая, Олег Басилашвили, 
Владислав Стржельчик в фи-
льме «Гранатовый браслет» 
(12+)

4:25 «Про любовь» (16+)
5:10 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕТък, 27 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 
21:00 Юморина
23:00 Счастливая серая мышь. Х/ф
00:35 2 ВЕРНИК 2
01:20 Драма из старинной жизни. Х/ф
02:40 Сердце без замка. Х/ф
04:25 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБоТа, 28 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 Моя любовь – Россия!
12:10 Пятеро на одного

12:55 Праздничный концерт
14:40 Сломанные судьбы. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Забывая обо всем. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:10 Единственная. Х/ф
02:40 Разбитые сердца. Х/ф
05:45 Моя любовь – Россия!

НЕДЕлЯ, 29 сЕПТЕмври
06:40 Фото на недобрую память. 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
12:00 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:50 Смеяться разрешается
14:45 В старых ритмах. Х/ф
16:25 Зорко лишь сердце. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:00 Второе рождение Поднебесной. 

Китай глазами советских операто-
ров

01:45 Соучастники. Х/ф
03:15 Ледников
04:40 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 27 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 
22:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
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, 28 сЕПТЕмври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Лъжливи рими - сериал - 

8 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 - 
8 еп.

06:00 Седмицата с Владо Бере-
ану - с Владо Береану 

НЕДЕлЯ, 29 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 - 

9 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, 30 сЕПТЕмври
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Седмичник 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, 1 окТомври

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, 2 окТомври

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, 3 окТомври
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 

ПЕТък, 27 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  „Паралакс“ - публици-

стично предаване   
14.00 „Дискусионно студио“   
15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“   
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти   
17.30  Новини на живо
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“   

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 Павловна 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето.  

22.30  Дневниците на уфолога   
23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“  
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев  

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване   

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт   

06.45  Дискусионно студио” 

съБоТа, 28 сЕПТЕмври
07.45  Новини  
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   

23.00  “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков  

01.00  Новини. Прогноза за 
времето   + Другата исто-
рия 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката   

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

стично предаване  
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  

НЕДЕлЯ, 29 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 
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“   
23.30  “Фронтално”  
01.30  Новини.Прогноза за 

времето
01.45  “Паралакс“ 
03.15  Прокудени от бащин 

край 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
05.15  “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

06.45  „Дискусионно студио”  

ПоНЕДЕлНик, 30 сЕПТЕмври
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Алтернативи – повторе-

ние 
14.15  Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 

вТорНик, 1 окТомври
07.45  Новини повторение 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ 
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

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

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

06.45  Дискусионно студио” 

срЯДа, 2 окТомври
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

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

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 

повторение 
06.45  Дискусионно студио” 

повторение 
ЧЕТвърТък, 3 окТомври

07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

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

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

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение 

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 
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Îïèòàéòå ñå äà îòêðèåòå çàäàäåíèòå äóìè â ìðåæàòà
îò áóêâè. Òå ìîãàò äà ñà ðàçïîëîæåíè ïî õîðèçîíòàë,

âåðòèêàë è äèàãîíàë â ïðàâ èëè îáðàòåí ðåä.

ÀÌÁÀÐÈÖÀ.

ÁÀÁÀ.

ÁÈËÎ.

ÁÈËÑÊÀ

×ÓÊÀ.

ÁÎÒÅÂ.

ÁÚËÃÀÐÊÀ.

ÂÅÆÅÍ.

ÂÈÕÐÅÍ.

ÃÀÇÅÉ.

ÃÎËßÌ

ÏÅÐÅËÈÊ.

ÄÅÍÎ.

ÇÚÁÚÒ.

ÈÁÚÐ.

ÊÈÒÊÀ.

ÊÎÌ.

ÊÓÊËÈÒÅ.

ÊÞÍÅÊ.

ÌÀÇÀËÀÒ.

ÌÓÐÃÀØ.

ÌÓÑÀËÀ.

ÏÎËÅÆÀÍ.

ÐÈØ.

ÐÓÅÍ.

ÐÓÉ.

ÑÍÅÆÀÍÊÀ.

ÒÓÌÁÀ.
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Õèæà â Ðóé ïëàíèíà, ðàçïîëîæåíà
äî áðåãà íà åäíîèìåííà ðåêà

Ïðè ïðàâèëíî ðåøåíèå íà äóìèòå, çàäàäåíè â îïðåäåëåíèÿòà îò 1 äî 9 ùå ïîëó÷èòå
(â îöâåòåíèòå êâàäðàò÷åòà) åäíà è ñúùà äóìà, èìàùà ñëåäíîòî çíà÷åíèå:

Äúðæàâà â Åâðîïà

Ðóñêè äèïëîìàò îò íåìñêè
ïðîèçõîä (1686-1747)

Âúçïàëåíèå íà êîæàòà;
åêçåìà

Âåðèãà ìàãàçèíè çà
ìîáèëíè òåëåôîíè

Íåìñêè ïðåäïðèåìà÷
(1912-1992)

Ïîðîäà êó÷åòà

ÈÃÐÎÑËÎÂÈÖÀ

ÓÏÚÒÂÀÍÅ:
Âñåêè ðåä, âñÿêà

êîëîíà è âñÿêî êàðå
îò 9 êâàäðàò÷åòà

òðÿáâà äà ñúäúðæàò
öèôðèòå îò 1 äî 9

áåç äà ñå ïîâòàðÿò.
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КРЪСТОСЛОВИЦА - ПЪЗЕЛ
Çà äà ðåøèòå êðúñòîñëîâèöàòà, òðÿáâà äà ïîäðåäèòå åëåìåíòèòå, êîèòî ñà çàäàäåíè, òàêà ÷å äà ïîëó÷èòå ïðàâèëíèòå äóìè.  

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ : Ìóñàêà. Ïàíîðàìà. Èíàò. Ìîàðå. Îïèò. Íèâàëèí. ÊÐÅÌÎÍÀ. Àêà. 
Àíàïà. Íèëèí (Ïàâåë). Àêèí. Íîíêà. Îêà. Àò. Êåòîí. Àëåí. ÁÎÐÀ. Îñòèí (Äæåéí). Âî. 
Îðàí. Ïàðà. Äîíåâ (Äîíüî). Êàòàìàðàí. Èòàêà.
ÎÒÂÅÑÍÎ : Ìèíà. Àìîê. Óíèêàò. Ðà. Ñàâàê. Áàò. ÀÒÀ. Èêîíà. Ëàíåð (Éîçåô). Àìèí. 
Òàïà. Îíàíî. Àð. Ïà. Ïîíîðà. Àðêàí. Ñàí. Íåð. ÊÀÒ. Åíàëèäè. Ðîìè. Åíîò. Àïîëîí. 
“Íà”. Ìèíèê. Âåê. Àòàíàñîâà (Ñîôêà). 

27Забавни минути

отговори от бр. 38
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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53 3

22 4

78 6

89 5

35 1

48 6

91 973 132 549 465 714 227 856 688 3

16 829 785 472 658 337 943 161 294 5

32 767 2

85 844 751 1

47 4

37 576 1

26 8

73 9

69 2

11 9

64 4

96 2

52 3

54 3

69 2

98 6

17 9

21 7

43 8

86 8

17 5

34 2

53 3

95 7

68 1

21 9

23 5

92 4

76 1

41 9

39 2

14 8

87 6

91 1

28 6

65 8

89 7

43 3

52 4

76 5

19 9

76 3

82 7

68 2

51 5

35 6

94 4

75 4

33 9

29 5

94 8

82 1

47 3

18 7

15 6

от стр. 27 

воДоравНо: „Когато бях офицер“. Дебелец. Надине. Онорина. Адирато. Исин. Туба. Анат. Енин (Иван). Кака. Уза. Инара. Аконитин. ОПК. Ализарин. Оли-
вер (Хаим). Нет. Пип. Адинамия. Лавица. „Пнин“. Напа. Арак. Бран. Кина. Аги. Илитон. Маронит. Яка. Аманитин. Мин. Одра. Алт. Кинетика. Онегер (Артур). 
„Татяна“. Ападана. Титан. Пори. Етик. „Еолина“. Антракт.

оТвЕсНо: „Роднини под прикритие“. Геосинклинала. НАТО. „Сабрина“. Инини. Метал. Теин. Раван. Таитяни. Молн. Калем. Комнин. „Беата“. Иринина 
(Наталия). Капа. УЯЦ. Указ. Яан. Ноа (Яник). Абакан. Памид. Ара. „Хонда“. Орела. Атропин. ФАИ. „Унита“. „Ариана“. Хидразин. Вагон. Едер. Цианат. Пирин. 
Агата. Мента. Ивица. Игленик. Реотан. Пакет. Тракт.

от стр. 38
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Български28 Обяви Съобщения

имОти

важНо!
възПомиНаНиЯ, скръБНи вЕсТи, ПозДравлЕ-

НиЯ, ЧЕсТиТки изПращаЙТЕ На аДрЕс: 1421 соФиЯ, 
кв. „лозЕНЕЦ“, Ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, за в. 
„ПЕНсиоНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

заплащането става с пощенски запис на адреса 
на редакцията или на ръка. в пощенския запис да 
бъде обозначено и името на човека, за когото е 
предназначена честитката или възпоминанието. 
желателно е снимките да бъдат оригинални, а 
електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

малки ОБяви

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.

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

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

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277467 - домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава триоперационна 
дърводелска машина, 
фреза. За мерцедес купе 
114-115, бял ретро во-
лан, стъкло за фар, тасо-
ве и др.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ча-
совник с кукувица, спор-
тен велосипед, китеник, 
радиокасетофон, микро-
скоп, аптекарска везна, 
старинни часовник, те-
лефон, фотоапарат

0877/882177 - про-
водник венелитов 6 кв. 
м, единичен 180 кв. м - 
200 лв.; проводник вене-
литов 6-мостов, 22 м - 60 
лв., амперметър за про-
менлив ток до 100 А - 20 
лв.

0888/912043 - про-
давам ръчно плетени от 
домашна вълна дамски и 
мъжки чорапи - качество 
и количество, отстъпки

0878/582191 - прода-
ва килим 250/350 - 180 
лв., на изплащане; антик-
варна шевна машина не-
работеща - 150 лв.

0884/623471 - Ловеч, 
продавам центрофуга за 
3(6) рамки. Акумулира-
ща печка "Изгрев" - нова, 
офицерска шуба с под-
вижна кожена подплата

0882/409574 - литера-
турна обработка на худо-
жествено-документални, 
краеведчески, юбилей-
ни ръкописи, спомени и 
предпечат

0885/503897 - прода-

0988/845735 - тър-
ся жилище в София или 
околностите

0888/038036 - прода-
вам 10 дка земеделска 
земя - обработена

0884/411758 - про-
давам двуетажна къща 
с гараж и 2 дка градина 
- 5000 лв., с. Нова Върбо-
вка, общ. Стражица

0878/370590 - из-
годно продава имот в 
с. Оряхово, общ. Люби-
мец, каменна къща с го-
лям двор, на брега на 
микроязовир

0885/945153 - изгод-
но се продава стара къ-
ща в с. Полковник Сера-
фимово, 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 санира-
на с 10 см стиропор, а от-
вътре: преустроен в дву-
стаен и облепен с дърво. 
Температурата винаги е 
18о. Има връзка с всич-
ки превозни средства и 
с метро наблизо. От из-
точната страна е красив 
парк. 20 години без ре-
монт!

0893/852626 - къща 
на два етажа, в с. Вина-
рово, Видинско, има ток, 
вода и стопански сгради 
- 700  кв. м, 8000 лв.

0897/828531 - про-
дава къща в центъра 
на с. Пешаково - 12 км 
от Видин, с 3 стаи, ба-
ня, тоалетна, парно, две 
масивни стопански по-
стройки

0876/400768 - 803 кв. 
м идеална част от двор - 
6-а категория земя, рав-
но място. По данъчна 
оценка 1760,50 лв., с. Де-
венци, общ. Червен бряг, 
обл. Плевенска

Възпоминание
20 гоДиНи 

без скъпата ни и непрежалима майка 
ваНгеЛия ив. КарамаНова 

1912-1999 г. 
и 30 гоДиНи 

без незаменимия ни баща 
яНе васиЛев КарамаНов 

1914-1989 г.   
от с. Марикостиново, окр. Благоевградски      

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

Възпоминание
На 28 септември 2019 г. 

се навършват 
32 гоДиНи 

от смъртта на нашата 
обичана и непрежалима  

майка, баба и леля 
деЛКа хуБеНова 

КаЛаЙджиева  
родена и живяла 

в Хасково, кв. Болярово    
Времето лети! 
Докато ни има, ще помним твоята човечност 

и всеотдайност. Обичаме те! 
Мир и светлина на душата ти! Поклон! 

от близките

Вие бяхте за нас, вашите деца, с вашето тру-
долюбие, честност, всеотдайност и родолюбие 
пример за подражание и никога няма да ви заб-
равим! Почивайте в мир! 

от вашите деца васко, Надка,  
георги, мария, снахи, зетьове,  

внуци, пра- и праправнуци

†

ва 3 нови аку-6-OZM20 
GEL, с намаление 45%

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 - помпа за 
миене на предно стъкло 
"Москвич" 408, УАЗ - ръч-
на, не електрическа

02/8844654 - продава 
запазен килим 250/350. 
Цена 180 лв. Прода-
ва електрическа печка 
"Мечта", работеща. Це-
на 48 лв.

0 2 / 9 9 2 9 5 0 8 , 
0889/349169 - продава 
чисто ново черно коже-
но палто

0885/128773 - книга 
за рода войска ЗРВ "Слав-
ната девета батарея", ав-
тор Васил Георгиев. Це-
на 15 лв.

0877/312823 - прода-
ва печка на пелети, го-
блен "Пролет в ливадите"

0889/378252 - прода-
ва апарат за точкова за-
варка - 140 лв., мини ка-
зан за ракия - 160 лв., но-
ви стъкла вендузи 4 - 16 
лв.

0882/553939 - про-
дава хладилник с фри-
зер "Prolux" с три чекме-
джета - запазен, работещ, 
лампа - щипка. Продава 2 
броеници с табакера - но-
ви, по 10 лв., шалте цвет-
но - 15 лв., гривна с 12-
те апостоли, италианска 
- 16 лв.

0888/606053 - купу-
вам запазени стари кни-
ги на руски език, печата-
ни преди 1940 г.

032/252448 - прода-
ва 1,5 мм стоманена тел 
изолирана, бургаски КЗ, 
на кангали 250 м - 1400 
кг за1000 лв.

0886/123973 - търся 
и купувам части за мос-
квич 412 или 408. Може 
и бракуван 

0889/378252 - прода-
ва лечебна кализия. Ле-
кува диабет, катаракта и 
онкологични заболява-
ния; струг за дърво без 
двигател - 80 лв., мъжки 
ризи по 5 лв./бр.
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Ëунна ÄиÅта
28 септември 2019 

21:27:29 ч. - новолу-
ние - последна четвърт. 
за да смъкнете 1-2 кг, 
трябва да започнете 
диетата от този час и 
да продължите на соко-
ве и течности до същия 
час на следващия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

25 сЕПТЕмври, 26 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯваща лУНа, лУНа в 

лъв 
Много време  и енергия ще оти-

ва за празни разговори и спорове, 
които няма да доведат доникъде. 
Спокойно се заемете с ежедневни-
те неща, отложете покупките и ре-
монтите вкъщи

26 сЕПТЕмври, 27 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯваща лУНа, лУНа в 

ДЕва 
В момента храносмилателната 

ви система е уязвима, затова вни-
мавайте какво хапвате. Освен това 
са нежелателни големите физиче-
ски натоварвания.

27 сЕПТЕмври, 28 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯваща лУНа, лУНа в 

ДЕва 
Ще трябва да проявите макси-

мум внимание към дреболиите, за 
да не доведат до неприятни послед-
ствия. Възможни са емоционални 
изблици, стресови ситуации. За ду-
шевното ви  равновесие ще помог-
нат дихателните упражнения.

28 сЕПТЕмври, 29/1  лУНЕН 
ДЕН, НоволУНиЕ, лУНа във 

вЕзНи 
Не се ядосвайте за дребни не-

приятности и неочаквани  ситуа-
ции, налагащи промяна в планове-
те. Много често сериозни и важни 
проекти се оказват заплашени от 
неуредици.

29 сЕПТЕмври, 2 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваща лУНа, лУНа във 

вЕзНи 
За да постигнете целите си, са ви 

нужни качества като находчивост, 
способност да намирате оригинал-
ни методи, нетрадиционно мисле-
не, умение да се адаптирате към 
бързо променящи се обстоятелства.

30 сЕПТЕмври, 3 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваща лУНа, лУНа в 

скорПиоН 
Прямотата ви може да ви изи-

грае лоша шега – трябва да се нау-
чите да се измъквате умело от не-
ловки ситуации. Скоро ще се поя-
ви възможност да се избавите от 
комплексите.

1 окТомври, 4 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваща лУНа, лУНа в 

скорПиоН 
Ще имате възможност да прека-

рате приятно времето си с вашите 
близки, да създадете нови отноше-
ния с хората, предизвикали ваша-
та симпатия. Важното е да не про-
явявате своето недоволство към 
околните.

ЛУНЕН 
КАЛЕНдАр

50-и рожден ден на 30 септември 
на НиКоЛиНа 

ЧаКърдъКова 
– радостта на българския народ, която със своя глас 

и песни пленява всички сърца! Пожелавам й следва-
щият половин век да бъде по-лек и спокоен!

Това се постига чрез здраве, щастие и късмет! Нека 
има здравината на скалите, дълголетието на орлите, 
младостта на елите и на банките парите!

марин андреев колЕв, с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

Д-р иван сТоЯНов

времетО

магнитни бури - 27, 28.IX.

в сряда ни очаква разкъсана облачност и леки прева-
лявания, като температурите ще са приятни за това 
време от годината – от 13 до 20 градуса. в четвъртък 
валежи не се очертават, но ще има и облаци, и слънце, 
като дневните температури ще се покачват и ще сти-
гат до 23-24 градуса. Ще духа слаб, до умерен вятър от 
запад. в петък отново на някои места ще има валежи, 
но особености в климатичната обстановка и темпе-
ратурите няма да има. в събота ще е доста топло, чак 
до 27 градуса, а сутрин ще е около 14. в неделя също ще 
е слънчево, но хладният и сравнително силен западен 
вятър ще създава усещането за по-хладно време. в по-
неделник и вторник съществена промяна не се очаква.

в дните с повишена слънчева активност е въз-
можно да има известно влошаване на здравето при 
хора с високо кръвно налягане. добре е за тях 2–4 
пъти дневно на гладно да изпиват по 10–15 капки 
клеева тинктура с глог. това ще доведе до подобря-
ване на сърдечносъдовата дейност и до премахване 
на съдовия спазъм. като цяло периодът ще бъде от-
носително неблагоприятен за здравето на страда-
щите от дискинезия на жлъчните пътища. От пол-
за за тях ще бъде изпиването 2–3 пъти дневно на 
по 1 капка етерично масло от лимон и/или фенхел.

БиОПрОгнОЗа

ВАШИяТ ХОРОСкОП (25.IX.- 1.X.2019 г.)

дЖЕСиКА

овЕН - Началото на 
следващата седмица е 
подходящо да постави-

те в изряден ред делата в ли-
чен план. Не очаквайте някой 
да се погрижи за вашето здра-
ве – направете го сами.

ТЕлЕЦ – Погриже-
те се вашите задъл-
жения да не остават 

на заден план. По-добре е да 
започвате и приключвате са-
мостоятелно инициативите 
си. Не допускайте влошаване 
на здравето си.

БлизНаЦи - Недоразу-
мения в отношенията ви 
с прякото обкръжение в 
личен план ще попречат 

на добрите взаимоотношения. 
Не си поставяйте неосъществи-
ми задачи.

рак - Мнозина от вас 
ще успеят да постиг-

нат набелязаните си цели. Из-
пълнявайте задълженията си 
към близките си и ще заслужи-
те тяхното уважение.

лъв - Моментът ще е 
благоприятен за раз-
витие на предприе-

тите преди време инициа-
тиви. Около средата на сед-
мицата ще се чувствате във 
върхова форма.

ДЕва - Ще имате сили 
да се справите с много-
бройните си отговор-

ности. На част от вас ще им се 
наложи да проведат и някои 
неотложни разговори с близ-
ките за решаването на семе-
ен проблем.

вЕзНи - Не спестявай-
те истината! В края на 
разглеждания период 

изострете своята бдителност. 
Избягвайте прекалената мни-
телност.

скорПиоН – Не се из-
нервяйте, за да не раз-
валите атмосферата 

вкъщи. Не предприемайте не-
обмислени действия. Погри-
жете се за здравето си, осо-
бено духовното. 

сТрЕлЕЦ - Внимател-
но подбирайте хората, 
които допускате в лич-

ното си обкръжение. Не се до-
верявайте на никой по отно-
шение на личните си дела във 
финансов план. 

козирог - Колкото по-
резервирано подхож-

дате, толкова по-малка е ве-
роятността да допуснете не-
желана грешка. Погрижете се 
за емоционалното си равно-
весие. 

воДолЕЙ - Не допус-
кайте да се люлеете от 
крайности в чувствата, 

които да попречат на хармо-
нията в отношенията ви с ин-
тимната половинка. Здравето 
ви ще е стабилно.

риБи - По-голямата 
част от вас ще се фоку-

сират върху семейните си ан-
гажименти. Може да се появи 
възможност за повишаване на 
месечните ви доходи. 

ЧЕСТИТ 
ЮБИЛЕЙ  

На 26.9.2019 г. 
брат ми 

д-р о. з. подполковник 
георги КарамаНов 

навършва 
80 гоДиНи

гошо, 
честит ти 
юбилей! 

Пожела-
ваме ти от 
сърце здра-
ве, спокой-
ни старини 
и дълголе-
тие! 

от батко ти васко 
и живка 

карамаНови

Октомври е месецът, в който есента трайно 
встъпва в правата си. През първото десетдневие 
се очакват температури от 9 до 19 градуса, не-
значителна облачност и леко ветровито. Около 
2-3 облачността ще се увеличи и на много места 
се очакват валежи. С кратки прекъсвания те ще 
продължат и през останалата част от десетдне-

вието. Най-високите температури през октомври 
ще бъдат между 23 и 28 градуса, а най-ниските - 
между минус 1 и 4 градуса. През октомври се оч-
аква средната месечна температура у нас да бъде 
около нормата, която в равнините е между 11 и 
15 градуса, по високите полета - между 8 и 11 гра-
дуса, а в планинските райони - от 4 до 8 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около 
нормата, която за по-голямата част от страната е 
между 40 и 60 литра на квадратен метър, в юго-
източните райони - между 60 и 90 литра на ква-
дратен метър, а в планините - от 80 до 100 литра 
на квадратен метър. 

През второто десетдневие температурите ще 
бъдат близки и малко по-високи от нормалните, 
като все пак бавно ще се понижават. Облачността 
ще е разкъсана, с повече слънце в часовете око-
ло и след обяд. Условия за превалявания ще има 
към 12 октомври, към 15 октомври и в края на 
периода. И през третото десетдневие на октом-
ври времето ще бъде променливо. Ще се реду-
ват спокойни и сравнително топли дни и такива, 
в които ще преминават атмосферни смущения, 
при които ще има условия за валежи. Най-голя-
ма е вероятността за това около 24 октомври и 
към края на месеца. Като цяло за периода сред-
ноденонощните температури ще останат близки 
и малко по-високи от обичайните.

ВРЕМЕТО 
ПРЕз ОкТОМВРИ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
ЧЕсТиТ 95-гоДиШЕН ЮБилЕЙ

(26.9.2019 г.)  
на о.з. полк.  аНдоН георгиев аНдоНов 

ветеран от II-рата световна война, 
от гр. Обзор, живеещ в Бургас

Честити и достойни за уважение да са ти многото годи-
ни от живота!

Най-много крепко здраве, бодър дух и спокойствие ти 
пожелаваме в следващите години и с по-голяма увереност да вървиш към 
100-ната годишнина и нагоре! Ти заслужаваш! Да бъде!

от цялото семейство

Честито на нашия многоуважаван член 
на ккП "морски звуци",  Бургас

о.з. полк.  аНдоН георгиев аНдоНов 
Годините се нижат като броеница и ние с тях вървим напред!
Смело свещите духни, възрастта не ти личи!
Поднасяме ти букет от сърдечни пожелания за бодър дух, щастие и дъл-

голетие до столетие!
Здраве, мир, разбирателство и благослов на цялата фамилия!

от Ус на ккП "морски звуци", Бургас

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ 

на 25.9.  
на тодор 

аНастасов 
аЛеКсаНдров 

от с. Бръчма, 
силистренско
От основаването 

на ТКЗС работи като 
счетоводител. След това е главен счетово-
дител в Калипетрово. До пенсионирането си 
работи във фирма "Детелина". След пенсия 
продължава да работи дълго време в част-
ни фирми. Тодор е бил секретар на Комсо-
мола в Бръчма, както и бригадир на линия-
та Руйно-Дулово. Вече 66 години живеят със 
съпругата си Калинка в мир и сговор. Отгле-
дали са две дъщери. Имат и двама внуци. 

Да му пожелаем още много юбилеи! Таки-
ва хора са солта на земята! Бъди жив и здрав!

Йорданка жЕкова
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Хамамелисът свива 
кръвоносните съдове 

Хамамелис е бил-
ка, чиито кора, листа 
и семена се използ-
ват за лечебни це-
ли. Тя има действие, 
подпомагащо свива-
нето на кръвоносни-
те съдове и по та-
зи причина се из-
ползва като основна 
съставка при проду-
кти, предназначени 
за лечение на хемо-
роиди.

Семената на хама-
мелиса се използват 
при кожни пробле-
ми като екземи, ак-
не, псориазис и др. 
Те съдържат етерич-
ни масла и са годни 
за консумация в су-
рово състояние.

Екстрактът от ко-
рата е подходяща 
съставка в кремове 
и лосиони за след 

бръснене, защото на-
малява сърбежа. При-
лага се в козметиката 
за производството на 
спрейове против ко-
мари и жилещи насе-
коми.

Билката съдържа та-
нини, което я прави 
подходяща и за ди-
ректно използване 
върху кожата. Състав-
ките на хамамелиса се 

борят с бактериите и 
подпомагат лечението 
на наранена или раз-
дразнена кожа, поду-
ване и обриви.  

Хамамелисът се при-
лага успешно и в про-
изводството на капки 
за очи заради проти-
вовъзпалителното си 
и успокояващо дейст-
вие.

Растението също та-

Болките в зъба са 
спохождали всеки. 
Пряката връзка меж-
ду зъбите и главния 
мозък бързо прави 
този тип болка нетър-
пима. Затова на пър-
во място стои препо-
ръката редовно (поне 
2 пъти в годината) да 
посещавате своя сто-
матолог за профилак-
тичен преглед. 

И все пак, ако бол-
ката е налице, а по ня-
каква причина е не-
възможно веднага да 
потърсите специали-
зирана помощ...:

• Не затопляйте 
болното място от-
вън!

Не се 
завивай-
те с ша-
лове, не 
поставяй-
те кърпи, 
не зас-
п и в а й т е 
върху бо-
лната бу-
за.

• За-
топляйте болното 
място отвътре! 

Горещите изплак-
вания на устата са по-
лезни при изостряне-
то на почти всички 
стоматологични забо-
лявания. Няма значе-
ние какво ще използ-
вате за изплакването 
- важното е то да е 
горещо. Разбира се, 
за целта не са подхо-
дящи ракията и коня-
кът – алкохолът само 
временно притъпява 
болката, но в също-
то време увеличава 
чувствителността на 

мястото и след пре-
минаване на дейст-
вието му болката се 
усилва. 

Можете да си по-
могнете с различните 
билкови чайове (лай-
ка, мента), кафето съ-
що ще ви облекчи. 
Може да си пригот-
вите и слаб разтвор 
на калиев перманга-
нат или сода. Не пре-
калявайте със содата, 
защото тя може да 
изгори лигавицата, а 
при пародонтоза тя 
е особено вредна. Из-
плакването трябва да 
става често - не по-
малко от 5-10 пъти 

дневно (колкото по-
вече – толкова по-
добре). Не забравяй-
те, че не трябва да 
си правите гаргара, а 
да затоплите болното 
място.

• Вземете обезбо-
ляващи лекарства! 

Ако възпалението е 
силно, няма да ви се 
размине без тях. Все 
пак, какъвто и меди-
камент да вземате, то-
ва е само временно 
решение – само по-
сещението при сто-
матолог ще отстрани 
причината за болката.

Зъбобол

Хипохондрията е заболяване, при което болните 
са наистина болни от натраплива невроза. Хипохон-
дрикът се бои не от неприятностите, които идват от-
вън, а от собственото си тяло. Той винаги предпола-
га най-лошото. И колкото повече се вглежда, толко-
ва повече болести си намира. А колкото повече си 
намира, толкова повече се плаши. Как да се отнася-
те с хипохондрика? 1. Не отхвърляйте оплаквания-
та му! Болките му са реални. Но те не са телесни, а 
са в психиката. Не се опитвайте да го убеждавате, че 
нищо му няма. Не крийте медицинските книги от не-
го, нека ги чете. Не го пращайте при психиатър, то-
ва само ще го дразни. И не се опитвайте сами да го 
лекувате. 2. Намерете лекар, който е лекувал хипо-
хондрици. Той знае - болката е истинска. Тревогата, 
която се е загнездила в съзнанието, намира рефлек-
торно съответния орган. Сърцето наистина невро-
тично боли, дебелото черво се свива в спазми. Гла-
воболието е неоспоримо. Опитният лекар ще даде 
на болния препарати срещу болката. Това ще укре-
пи психически пациента и ще му вдъхне вяра, че 
положението все пак не е толкова страшно. 3. Под-
крепяйте психически болния. Карайте го да спазва 
предписанията и да вярва на лекаря. Решението не 
е, че "нищо ти няма", а "проблемът не е голям и ве-
че се ликвидира". И не се страхувайте, че вашият 
хипохондрик ще се превърне във вечен болен. Той 
всичко би дал, за да оздравее.

Хипохондрикът се бои  
от собственото си тяло

ка е подходящо за об-
лекчаване на мускул-
ни болки, успокоение 
на раздразнена кожа 
след бръснене и при 
слънчеви изгаряния.

От него може да се 
добие дестилат (вода 
от хамамелис), като 
за целта кора, изсу-
шени листа и частич-
но спящи клонки се 
поставят на пара. По 
този начин се извли-
чат полезните етерич-
ни масла. За да се по-
лучи тинктура, е необ-
ходимо кората на рас-
тението да се постави 
за известно време в 
чист алкохол.

За любителите на 
чай се препоръчват 
листа, цветове и ко-
ра от билката, които 
трябва да се запарят 
във вряла вода. 



25.IX. - 1.X.2019 г.
39 

Български 31Забавни минути



25.IX. - 1.X.2019 г.
39

2

Български
Хумор Хумор

страницата подготви 
иван васЕв

32

Бодилчета

Вицотека

ДяДо рече

До Петте мури и назад


- Наборе, искаш ли 

да ти кажа един виц за 
Бойко Борисов?

- Бегай оттука бе, аз 
съм от ГЕРБ!

- Добре бе, ще ти го 
кажа три пъти.


Въпрос към Радио 

Ереван:
- Защо в България 

бившите министри 
живеят в разкош?

- Основно поради 
липса на... доказател-

ства – отговорило ра-
диото.


Търся хакер да ми 

изтрие глобите в КАТ. 
Плащам си!


Пазете работници-

те, защото ако те из-
чезнат, ще останат са-
мо контролиращите и 
началниците.


Спира ме полицай и 

пита какво работя.
- Съветник съм на 

премиера - викам.
- И какво го съвет-

ваш?
- Да подаде оставка.

 Това, което стимулира рас-
тежа на височина, никога не стра-
да от застой.
 Най-трудно се късат не-

позволените връзки.
 Удобният случай чака он-

зи, който не губи търпение.

 Това, което рисуват мечти-
те ни, не може да го създаде и най-
добрият художник.
 В женски сълзи се дави и 

онзи, който може добре да плува.

Борис аНаНиЕв

ните. Оттук тръгват бър-
зи и пътнически влеко-
ве и лифтове към всич-
ки кътчета на планета-
та. От вас зависи дали 
да вземете бързия лифт 
до Бъндерица, или да 
хванете на-
пример вле-
ка за Лондон. 
О г р о м н а т а 
лифто-вле-
ко гара гъм-
жи в мно-
гоцветната гълча-
ва на хилядите пла-
нинари, които прис-
тигат тук от цял свят. 
Едно от най-възхи-
тителните места по 
м а р ш р у т а 
е местност-
та Пералнята. 
Тук издига дивна тухле-
но-бетонна снага сгра-
дата на туристическата 
атракция “Обединени 
югозападни хотелски 
перални”. Постройката 
отдавна е влязла в спи-
съка на обектите, защи-
тени от ЮНЕСКО. На то-
ва място по най-моде-
рен и автоматизиран на-
чин се перат чаршафите 
не само от пиринските 
хотели, а и от хотелите в 
Северна Гърция, Източ-
на Северна Македония 

и цяла Албания барабар 
с Косово и Метохия. Са-
мо дължината на въже-
тата за тукашните прос-

тори за съхнене 
е достатъчна 
да се обико-
ли пет пъти 

Земята по ек-
ватора. Чо-

век не мо-
же да не 
трепне 
от дъл-

боко ду-
ш е в н о 

вълнение, 
като зър-

не с примряло 
сърце изцяло 

чаршафосания 
връх Тодорка.

На половин час 
път от местността Пе-
ралнята магистралата 
кривва наляво и пред 
вас зейва чудовищна-
та урва Момина скала. 
Легендата разказва как 
тук местната мома Су-
зи Попкочева не скло-
нила глава пред насил-
ника еколог и скочила в 
бездната, но не рачила 
да приеме проект “На-
тура 2000”. 

От Момина скала ас-
фалтът на пътеката за 
Петте мури се раздво-

ява. Трябва да решите 
дали да вземете вла-
ка през Кончето или 
асансьора за Вихрен. 
Аз лично ви препоръч-
вам асансьора, тъй ка-
то само тогава ще мо-
же да разгледате едно 
от чудесата на света - 
втората по големина на 
планетата (след тази в 
Лас Вегас) билярдна за-
ла. Тя е построена на 
самия връх и към нея 
има още лунапарк, СПА 
хотел и пощенски клон.

Късно вечерта, умо-
рени, но щастливи, ще 
стигнете до местността 
Петте мури – тук се на-
мират последните пет 
пирински мури, все 
още живи в асфалто-
бетонната планина. Не-
пременно се снимайте 
с тях, защото по всич-
ко изглежда, че следва-
щата година и тях няма 
да ги има - дървопрера-
ботващата фирма “Гю-
ров Чам и Чвор Трей-
динг” и гражданското 
движение “Пирин си 
е наш” са завели иск - 
обвиняват институции-
те в потискане на сво-
бодата на частната ини-
циатива. Почти сигур-
но е, че ще спечелят де-
лото, така че се очерта-
ва мури в планината да 
останат само в името на 
местността Петте мури.

Чавдар ШиНов

Правете й комплименти.
Почитайте я.
Целувайте я.
грижете се за нея.
разсмивайте я.
Забавлявайте я.
създайте й комфорт.
Прегръщайте я.
Защитавайте я.
давайте й пари.
купувайте й хубава храна и напитки.
разговаряйте с нея.
Подкрепяйте я.
носете й кафе в леглото.
купувайте й хубави дрехи.
изслушвайте я внимателно.

жена 

мъж
нахранете го.
съблечете се...

 Ако са те обидили 
незаслужено, върни се 
и си го заслужи!
 Ако внезапно се 

окажеш в дупка, пър-
вото, което трябва да 
направиш, е да спреш 
да копаеш.
 Както ни учи "Ка-

ма Сутра", безизходни 
положения няма!
 Единственият на-

чин да не ядеш след 

шест е да изядеш всич-
ко до шест!
 Подковата никога 

няма да ти донесе щас-
тие и късмет, докато не 
я заковеш на копитото 
си и не започнеш да 
ореш като кон.
 Винаги се вслуш-

вай в себе си – хубав 
човек не дава лоши съ-
вети.
 Да псуваш, не е ху-

баво. Но понякога неща-
та трябва да се наричат 

с истинските им имена.
 Искаш да бъдеш 

щастлив човек – не бър-
никай в паметта си.
 По време на спор 

с любим за теб човек си 
задай въпроса:  искам да 
съм прав или щастлив?
 Обичай всичките 

си врагове – те са най-
големите ти фенове.
 Ако не ти харесва 

мястото, където се на-
мираш, смени го. Не си 
дърво.
 Не чакай чудо, ти 

си чудото.

Кой където свари,
по нас ще удари!
С данъци високи,
със цени жестоки…
И по гръб да лазим,
някой ще ни мрази!
Що сме остарели,
без да сме умрели!

Турхан расиЕв

СтароСт-нерадоСт

анатолий станкулОв

Пътепис от бъдещето

Жейно ЖейнОв

слави БОрисОв

Красив и здравосло-
вен е отдихът в плани-
ната, щастлив и преро-
ден се чувства човек 
сред нейните бетон-
ни полянки, мраморни 
стълбища и асфалтови 
горички. Незабравими 
и вълнуващи са споме-
ните от кокетните ви-
сокопланински кебап-
чийници, от накацали-
те като бели птици по 
планинските ридове 
бингозали и механи, от 
надвисналите над ур-
вите хотелски компле-
кси... 

Един от най-красиви-
те пирински маршрути 
е преходът от Банско до 
местността Петте мури. 
Двупосочната асфалто-
ва пътека започва мал-
ко над града, вие се ка-
то стан на кючекчийка 
и устремно навлиза в 
планината на Перун, 
който, захапал в упое-
ние вафла, през целия 
преход ще ви приканва 
от многобройните ре-
кламни билбордове и 
светещи надписи и вие 
да опитате от шлагера 
на сезона – трислойна-
та вафла “Кефът на Пе-
рун”. Отдясно на пътя 
внушителна снага изди-
га най-големият лифто-
влеков възел на Балка-

Как да накарате 
да ви обича:


