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Коварен план
ПОЗИЦИЯ

Никой Не е забРавеН

на стр. 29

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ 2020

 1 месец  3,50 лв.
2 месеца  6,30 лв.
3 месеца 9,10 лв.
6 месеца 17,50 лв.
12 месеца 35 лв. КАтАЛОЖеН №552

не отлагайте! 
абонирайте се във всички 

пощенски станции на 
страната. гарантирайте 

си получаването на 
любимия вестник у дома. 

Цените са:

сменяме времето 
в неделя, 

27.X.2019 г., 
в 4 ч. през нощта, 
когато връщаме 
стрелките с 1 час 

назад, тоест от 
4:00 часа става 

3:00 часа.

ваЖнО!

26 окТомври

Помощи за отопление 

на стр. 3

Ако не си беше отишъл 
през зимата на 2009-а, люби-
мият актьор от Сатиричния те-
атър щеше да навърши 85 г. 
и да празнува именден на 26 
октомври, когато е денят на 
светеца Димитър. Именно то-
зи празник ни кара да си спом-
ним с усмивка за актьора ве-
селяк, който до последно раз-
смиваше българина с талант-
ливите си превъплъщения на 
театралната сцена, на големия 
и малкия екран.

веСелßкÚÒ 
ÎÏÒимиСÒ

Над 247 000 лица и се-
мейства са кандидатства-
ли до 24 септември за це-
лева помощ за отопление 
през предстоящия зимен 
сезон. На 189 361 от тях 

вече са из-
дадени за-
поведи за 
отпускане 
на целева-
та помощ. 

Местни избори - 
27.X. (неделя)

Многолика
българка

На 17 февруари 
1889 година в извест-
ното семейство на ге-
нерал Рачо и Султа-
на Петрови се раж-
да Влада. И двамата 
й родители са попу-
лярни в тогавашното 
общество. Баща й Ра-
чо Петров е началник 
на щаба на българ-
ската армия по вре-
ме на Сръбско-бъл-
гарската война. 

на стр. 6

Щедростта си има име – 
вече няколко години артис-
тичното семейство мария и 
красимир слабакови осигу-
ряват безплатно хляб на свои-
те съселяни от село Фазаново, 
община Царево, където живе-
ят постоянно. 

ДОБРИ ДЕЛА

ХЛЯБЪТ 
ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ 

СПОДЕЛЕН

димитър 
манчев -

на гости в Пловдив

слово за живота и подвига на националната героиня йорданка 
Чанкова (николова) произнася най-младата депутатка в 44 народно 

събрание теодора Халачева

в софия е в ход план за повтаряне на кошма-
ра от предходните местни избори в зала „аре-
на армеец”. Законодателят тогава обеща да 
промени закона, но не свърши нищо. Припомня-
ме: 48 часа, уморени от безсъние и глад, пред-
ставители на различни политически сили бяха 
държани заключени, за да бъдат доведени до 
отчаяние и въобще да не ги интересуват ци-
фрите, вкарани в компютрите от младежите 
на мишо константинов. възмущението бе не-
описуемо, но какво от това. Битката е за со-
фия – да бъде в ръцете на алчните властолю-
бци, изпитващи ужаса, че от столицата ще 
тръгне началото на края на некадърното им 
управление. Целта оправдава средствата. а 
тя е оцеляване на статуквото на всяка цена.

За да се избегне напрежението и се заблуди 
общественото мнение, Цик оповести, че пре-
даването на книжата ще стане на три места. 
да, ама не. По настояване на „атака” и „воля” 
общинската комисия реши в „арена  армеец” 
да се съберат близо 5 хил. души от над 1600 
секции. гербаджиите се правят на ни лук яли, 
ни лук мирисали. волен и марешки ще продъл-
жат да играят ролята на опозиция, за да полз-
ват различни блага. допускаме и че в провин-
цията коварният план е в ход. За разгневени-
те и недоволни граждани е важно да бъдат 
включени в секциите достатъчно подготве-
ни, мотивирани и обичащи градовете си лю-
де, способни да издържат на издевателства 
в името на промяната.

длъжни сме да опровергаем максимата, че 
който брои бюлетините, той печели избори-
те. начините са два - масово отиване до ур-
ните в неделя и строг контрол резултатът 
от секцията да бъде отразен точно при пре-
даването на протоколите. „п”

на стр. 12

Музикални 
и певчески 
празници

„листОПад на 
сПОмените“, варна 2019

на стр. 30
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ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Условно предсрочно освобождаване

Временна приемна

Право на шест заплати при пенсиониране

срочно освобождава-
не от изтърпяване на 
останалата част от на-
казанието лишаване от 
свобода по отношение 
на осъден, който е дал 
доказателства за сво-
ето поправяне и е из-
търпял фактически „не 
по-малко от една-втора 
от наложеното наказа-
ние”.  Законът опреде-
ля за рецидивистите то-
зи срок на  „не по-мал-
ко от две-трети от нало-
женото наказание в слу-
чаите на опасен реци-
див”.  За непълнолетни-
те (лицата, ненавърши-
ли 18 г.) условно пред-
срочно освобождаване 
може да се иска  „ако се 
е поправил, след като е 
изтърпял фактически не 
по-малко от една-трета 
от наложеното му нака-
зание”. 

Към това изискване 
законът поставя и още 
едно условие: осъде-
ният, изтърпяващ нака-
занието,  да е  „дал до-
казателства за своето 
поправяне”. Тези дока-
зателства се представят 
на съда от затворниче-
ската администрация. 
Към тях спадат поощре-
ния (награди) от затвор-
ническата администра-
ция, обучение и придо-
биване на професия, за-
вършване на образова-

ние, участие в курсове 
по ресоциализация, ра-
бота в затвора, стриктно 
изпълнение разпореж-
данията на администра-
цията в затвора и Зако-
на за изпъл-
нение на на-
казанията и 
др. Искам да 
подчертая, 
че условно-
то предсроч-
но освобож-
даване от 
изтърпяване 
на остана-
лата част от 
наказанието 
не е намаля-
ване на при-
съдата, коя-
то е влязла в сила. То-
ва е така, защото той е 
освободен под условие. 
В тази връзка НК поста-
новява: „Освободеният 
предсрочно изтърпява 
отделно и неизтърпяна-
та част от наказанието, 
ако в изпитателния срок 
извърши ново умишле-
но престъпление, за ко-
ето се предвижда нака-
зание „лишаване от сво-
бода”, или не изпълня-
ва постановената про-
бация...” Това означава, 
че и след предсрочно-
то условно освобожда-
ване на практика при-
съдата продължава да 
се изпълнява и затова 

Напоследък по ме-
диите и сред об-
ществото силно 

се коментира актът на 
Софийския апелативен 
съд, с който условно 
предсрочно е освобо-
ден от изтърпяване на 
цялото наказание  - 20 
години лишаване от 
свобода,  австралий-
ският гражданин Джок 
Полфрийман. Различ-
ни категории гражда-
ни и най-вече предста-
вители на почти всич-
ки политически партии, 
яхнали метлата на по-
пулизма, се упражня-
ваха по темата с цел 
да спечелят сърцата на 
избирателите в пред-
стоящите избори. Тук 
ще коментирам  без-
пристрастно текстовете 
от Наказателния кодекс 
(НК), въз основа на кой-
то съдът е постановил 
условното предсрочно 
освобождаване на ли-
цето, като напълно съ-
чувствам на родителите 
на убития младеж.

За да има условно 
предсрочно освобож-
даване на едно лице, 
са необходими няколко 
предпоставки. НК в раз-
дел 2 , чл. 70-73  сочи те-
зи предпоставки. Пър-
вото нещо е това лице 
да е осъдено с влязла в 
сила присъда, която е в 
процес на изтърпяване. 
Чл. 70 разпорежда: 

”Съдът може да пос-
танови условно пред-

зма, съществува и днес. 
То е съобразено с ев-
ропейското законода-
телство. Под различни 
форми се прилага еже-
дневно във всички ев-

ропейски страни 
без изключение. 
Самата мярка е 
насочена да сти-
мулира осъдени-
те към поправя-
не и ресоциали-
зация след изтър-
пяване на част от 
наказанието. То-
ва е шанс за осъ-
дения да започ-
не нормален на-
чин на живот, но 
ако отново тръг-
не по престъпния 

път, ще излежи наред с 
новото наказание и ос-
татъка от предсрочно-
то условно освобожда-
ване.

Ще си позволя да за-
върша с цитат от обръ-
щението на 292-ма съ-
дии от цялата страна и 
от всички нива  на сис-
темата към българските 
граждани по повод еска-
лиращото напрежение 
след условното пред-
срочно освобождаване 
от затвора на осъдения 
за убийство австралиец 
Джок Полфрийман.

„Уважаеми граждани,
в последните дни по 

повод на съдебен акт за 

условно предсрочно ос-
вобождаване сме свиде-
тели на злостна полити-
ческа злоупотреба със 
страданието на близки-
те на жертвите на прес-
тъпления, на чувството 
за несигурност на граж-
даните и на ограниче-
ните по закон възмож-
ности на съда да участ-
ва в активна обществе-
на комуникация. Резул-
татът е видим – насаж-
дане на страх и разе-
динение в българското 
общество, на недоверие 
и омраза към съда, ди-
скредитиране на дъл-
гогодишни правни ин-
ститути, от една страна, 
обезценяване на отго-
ворността на държава-
та да провежда смисле-
на и полезна работа с 
осъдените, за да бъдат 
подготвени след годи-
ните на социална изо-
лация за законосъобра-
зен живот, така че да не 
представляват общест-
вена опасност, а, от дру-
га страна – с близките на 
жертвите, за да могат те 
да продължат да живе-
ят достойно след тежка-
та им невъзвратима за-
губа.”

Аз само ще допъл-
ня, че който посяга на 
съда, посяга на държа-
вата. Това е старо рим-
ско правило, което осо-
бено важи за днешните 
разюздани политиче-
ски нрави, развихрящи 
най-долните човешки 
инстинкти.

Влизаме в Топ 7 по ниски разходи 
за пенсии в ЕС. Разходите за пенсии 
в България са едни от най-ниските в 
ЕС. Но не само като общ размер на 
средствата, а и като дял от Брутния 
вътрешен продукт (БВП) на страната.

У нас разходите за пенсии са 8,4% 
от БВП, докато средно за страните от 
ЕС за възрастните хора дават 12,6% 
от БВП, сочат последните официални 
данни на европейската статистическа 
служба Евростат. По-ниски са разхо-
дите за пенсии само в шест страни 
от ЕС - Ирландия (5,7% от БВП), Лит-
ва (6,8%), Малта (7,4%), Латвия (7,6%), 
Румъния (7,9%) и Естония (7,9%). Ние 
делим седмото място с Чехия. 

 Основната причина за ниските 
пенсии в страната е слабото разви-
тие на икономиката и ниските дохо-
ди, като това може да се промени бав-
но с течение на годините чрез увели-
чение на инвестициите. Но какъв дял 
от БВП на страната да отива за пен-
сии, е въпрос на политическо реше-
ние. При положение че БВП за насто-
ящата година се очаква да бъде мал-
ко над 100 млрд. лв., ако разходите 
за пенсии достигнат средното за ЕС 
ниво, това означава близо 4 млрд. лв. 
повече за възрастните хора и увели-
чение на пенсиите с 40%. На първите 
три места в ЕС по разходи за пенсии 
като дял от БВП са Гърция със 17,5%, 
Италия с 16,1% и Франция с 15%, со-
чат последните обобщени данни на 
Евростат. Сериозни са и разходите за 
пенсии в Португалия (14,6%), Австрия 
(14,4%) и Холандия (13%). 

Пак сме на дъното
Ако ви предстои пенсиониране, 

вероятно се питате дали ще получи-
те шест брутни работни заплати, след 
като ви прекратят договора.

В Кодекса на труда е уредено, че 
при прекратяване на трудовото пра-
воотношение, след като работникът 
или служителят е придобил пра-
во на пенсия за осигу-
рителен стаж и въз-
раст, независимо 
от основанието 
за прекратяване-
то, той има право 
на обезщетение 
от работодате-
ля в размер на 
брутното му тру-
дово възнаграж-
дение за срок от 2 месеца, 
а ако е работил при същия работо-
дател през последните 10 години от 
трудовия му стаж - на обезщетение в 
размер на брутното му трудово въз-
награждение за срок от 6 месеца.

Този трудов стаж може да е при-
добит по едно или няколко отделни 
последователни трудови правоотно-
шения със същия работодател, със 
или без интервал помежду им. Зако-
нът не изисква трудовият стаж да е 
бил непрекъснат, за да се плати по-
големият размер на обезщетението 
в размер на 6 заплати.

Предпоставките за придобиване 
право на това обезщетение са:

- прекратяване на трудовото пра-
воотношение независимо на какво 
основание;

- към момента на прекратяването 
работникът или служителят да е при-
добил право на пенсия за осигурите-
лен стаж и възраст.

В случай че качеството „пенсио-
нер” е придобито след прекратява-
не на трудовото правоотношение, 
обезщетението не се дължи, защото 
то може да се изплаща само веднъж - 

при прекратяване 
на трудо-
вото пра-

воотноше-
ние. Окон-
чателната 
преценка 
дали ра-
ботникът 
или служи-

телят отго-
варя на ус-
ловията за 

получа-
ване и 

за размера на обезщете- нието е 
право единствено на работодателя.

В практиката често получавам въ-
проси дали работникът следва да по-
лучи това обезщетение, ако е работил 
10 години на две места, съответно от 
единия и от другия работодател. Тъй 

като това обезщетение се изплаща 
само веднъж, в тези случаи работни-
кът ще има право на обезщетение при 
пенсиониране при прекратяване на 
основния трудов договор, ако към да-
тата на прекратяване отговаря на ус-
ловието да е придобил право на пен-
сия за осигурителен стаж и възраст. 
Липсва правно основание работода-
телят по допълнителния трудов дого-
вор да изплаща обезщетението при 
прекратяването му.

В случай на отказ или неправилно 
определяне размера на обезщетени-
ето от страна на работодателя въпро-
сът може да бъде отнесен за решава-
не пред компетентния съд в 3-годи-
шен давностен срок от деня, в който 
правото, предмет на иска, е станало 
изискуемо или е могло да бъде упраж-
нено. При парични вземания изиску-
емостта се смята настъпила в деня, в 
който по вземането е трябвало да се 
извърши плащане по надлежния ред.

Справка: чл. 222 от Кодекса на труда
Тодор капиТанов, 

експерт по трудово право

От 30 септември 
2019 г. приемната на 
Националния осигури-
телен институт (НОИ) 
в софийския квартал 
„Младост“ временно е 
преместена поради ре-
монт на сградата, в коя-
то се намира офисът на 
институцията. 

Клиентите ще се об-
служват в приемната 

на териториалното по-
деление на НОИ в сто-
лицата, намираща се на 
бул. „ал. стамболий-
ски” №62-64. Всички 
лица с право на парич-
ни обезщетения за без-
работица, живеещи в со-
фийските райони „Мла-
дост“, „Искър“, „Изгрев“, 
„Кремиковци“, „Панча-
рево“, „Оборище“, „По-

„съдът възлага органи-
зирането на надзора и 
възпитателните грижи 
за тях през изпитател-
ния срок на съответната 
комисия, а за непълно-

летните - на съответната 
местна комисия за бор-
ба с противообществе-
ните прояви на мало-
летните и непълнолет-
ните”. ( Чл. 73 от НК)

Накрая ще посоча, че 
тук се спрях само на ед-
на от формите на пред-
срочно освобождаване. 
Другите са помилване-
то, замяна на наказател-
ната отговорност с ад-
министративна и др. Ще 
отбележа,  че условно 
предсрочно освобож-
даване при изтърпява-
не на наказанието е съ-
ществувало и по време-
то на Царска България, 
по времето на социали-

дуене“, „Слатина“, „Сре-
дец“ и Студентски град, 
ще имат достъп до услу-
гите на нои в коридор 
IV, стая 108-109, гишета 
от №8 до 15. За промяна-
та са уведомени и компе-
тентните дирекции „Бю-
ро по труда“ в София. 
Нормалната работа на 
приемната в кв. „Мла-
дост“ ще се възстанови 
след приключване на ре-
монтните дейности.
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б и с е р

Център  
по наркомании

До края на декем-
ври Центърът по нар-
комании, или т.нар. 
метадонова програ-
ма, който се намира на 
територията на УМБАЛ 
„Св. Анна“ в столичния 
кв. „Младост“, ще бъде 
преместен  след серия 
протести.

Работим повече

Българите работят 
повече от французите 
и германците, въпреки 
че получават далеч по-
ниски заплати.

Фалит

Фалитът на „Томас 
Кук“  даде отражение 
и на големия българ-
ски туроператор „Аст-
рал Холидейз“, който 
бе посредник за Бъл-
гария.

Едни от най-големи-
те в бранша у нас обя-
виха фалит.

Заплати  
в земеделието

1255 лв. е средна-
та брутна месечна за-
плата в селското сто-
панство в Добричка 
област, показват дан-
ни на Статистическо-
то бюро в Добрич.

Дежурните по лю-
бов медии от сутрин 
до вечер пускат розо-
ви балончета, в които 
описват България като 
икономически тигър, 
но българските граж-
дани не са идиоти. 

александър симов

Избираме такса 
сградна инсталация

От стр. 1
 За същия период на 2018 г. 

заявление-декларации за полу-
чаване на целева помощ за ото-
пление са подали 203 401 лица и 
семейства и са издадени 154 982 
заповеди за отпускане на целе-
ва помощ за отопление.

Кандидатстването за енергий-
но подпомагане започна на 1 
юли и ще продължи до 31 октом-
ври. Хората, нуждаещи се от то-
зи вид социална подкрепа, могат 
да подават документи в дирек-
циите „Социално подпомагане“ 
по настоящия си адрес.

През предстоящия отоплите-
лен сезон от 1 ноември 2019 г. до 
31 март 2020 г. месечният раз-
мер на помощта за отопление 
ще е 93,18 лв., което е с 24,5% 
повече в сравнение с минала-
та година. Общата стойност на 
помощта, която се изплаща от 
Агенцията за социално подпома-
гане, ще се повиши с 91,75 лв. – 
от 374,15 лв. на 465,90 лв. Към 
края на август са изплатени 40 
626 065 лв. на 92 171 лица и се-
мейства – с близо 50 000 повече 
в сравнение с миналата година.

Отчетните данни показват по-
ложителен ефект от предприе-

тите действия от страна на Ми-
нистерството на труда и соци-
алната политика за разширява-
не обхвата на целевите групи за 
енергийно подпомагане, който 
факт се доказва с увеличения 
брой на лицата и семействата, 
имащи право да получат помо-
щта, подчерта министър Петков.

Той обясни, че във връзка с 
провежданата от правителство-
то политика, насочена към сти-
мулиране на връщането и за-
държането на децата в образо-
вателната система, се въведоха 
три нови целеви групи. Тези гру-
пи включват: деца, които не хо-
дят на училище; деца, които не 
ходят на училище, но са реги-
стрирани в дирекции “Бюро по 
труда“; и родители, отглеждащи 
деца, които не ходят на учили-
ще. За да се постигне стимули-
ращ ефект за връщането и за-
държането на децата в учили-
ще, се предвижда ограничаване 
на достъпа до помощта. 

Все повече са хората, нужда-
ещи се от социална помощ. За-
дължение на държавата е да 
гарантира възможността те да 
получат необходимата социал-
на подкрепа.

Всеки вход ще изби-
ра какъв да бъде раз-
мерът на сградната ин-
сталация в сметките за 
парно. Това предвиж-
дат промените в Наред-
бата за топлоснабдява-
не, които влизат в сила 
от 1 октомври.

Ако етажната соб-
ственост гласува сград-
ната инсталация да бъ-
де с процент, той тряб-
ва да е не по-малък от 
20% и не по-голям от 
40%. Досега размерът 
й се определяше от топ-
лофикациите и топлин-
ните счетоводители.

За високоетажни-
те сгради, в които има 
отоплителни инстала-
ции с повече от една 
зона с открито изпълне-
ние по проект, общото 

събрание на входа може 
да избере процентът за 
сградна инсталация да 
бъде различен за вся-
ка зона. 

Д о м о у п р а в и т е л и -

те вече няма да полу-
чават всички изравни-
телни сметки на съсе-
дите, а те ще се пращат 
по пощата индивидуал-
но на всеки абонат, гла-
си друга промяна. 

Наредбата урежда 
и сроковете за преда-
ване на изравнителни 
сметки за парното. До-
сега те се определяха в 
договора между всяко 
топлофикационно дру-
жество с фирмите за дя-
лово разпределение.

Сега в наредбата ед-
нозначно се казва, че 
топлинните счетово-
дители следва да пре-
дадат изравнителните 
сметки до 10 юли, а на 
клиентите - до 15 юли.

Въведено е изис-
кването всяка або-

натна станция да има 
свое досие, в което 
да се отразяват регу-
лациите и повредите 
през годината.

Kлиентите с парно и 
топла вода, които жи-
веят в чужбина, няма 
да е нужно да осигуря-
ват достъп на инкаса-
торите до жилищата си, 
предвижда друга нор-
мативна промяна. От-
читането на уредите ще 
става дистанционно.

За да се спрат краж-
бите на топло, ще бъдат 
монтирани пломби на 
холендрите на връща-
щата линия от отопли-
телните тела във всич-
ки имоти. Това обаче 
ще става само ако жи-
веещите в сградата по-
искат.

Помощи за отопление 

С доход под 363 лева...

БДЖ въвежда временни промени в движението на 14 
пътнически влака, които пътуват по различни направ-
ления в страната. Причината е постоянният недостиг на 
тягов подвижен състав, съобщиха от компанията.  

Мярката цели да се освободи по-голям ресурс за об-
служване на основните бързи влакове, които пътуват 
по дългите дестинации и по по-натоварените линии. За 
пътниците по спрените линии ще бъде осигурен превоз 
с автобуси, обслужващи гарите и спирките по маршрута 
на влаковете. От БДЖ уточниха, че според статистиката 
в голяма част от тези влакове пътуват много малко хо-
ра и не е рентабилно използването на локомотиви, ко-
ито и в момента не достигат. 

Целта е тестовата организация да покаже къде ста-
тистиката е точна и къде пътниците са по-малко и могат 
да бъдат извозвани само с автобуси вместо с влакове.

"В момента текат подемни ремонти на локомотиви, а 
предстои да бъде сключен и договор за капитален ре-
монт на 10 локомотива", коментираха от железниците. 

За влаковете по направленията Варна-Шумен, Каспи-
чан-Шумен и Шумен-Каспичан няма да има осигурен ал-
тернативен превоз с автобуси поради отдалеченост на 
гарите по маршрута на влакoвете от републиканската 
пътна мрежа.

Пътниците от Варна за Шумен ще имат осигурен ал-
тернативен превоз с бързия влак от Варна за Плевен, 
който ще тръгва в 17:25 часа от Варна и ще спира до-
пълнително на гарите и спирките в крайградския реги-
он на Варна до гара Синдел.

Разписанието на автобусите е разпространено на га-
рите и спирките. 

БДЖ заменя 
влакове с автобуси

Националният тристранен съвет 
не постигна консенсус по предло-
жения от партия "Воля" законопро-
ект, според който първите три дни 
от болничните да се поемат от На-

ционалния осигурителен институт. 
Бизнесът даде подкрепа, но син-

дикатите и социалното министер-
ство се обявиха против.

Министърът на труда и социал-
ната политика Бисер Петков обяс-
ни, че дефицитът в бюджета на НОИ 
значително ще бъде увеличен:

"Такава мярка, а именно започ-
ване на плащането от първия ден 
за сметка на бюджета на държавно-
то и общественото осигуряване, би 
натоварила бюджета надолу с до-

пълнителен разход - по оцен-
ки на НОИ около 200 милиона 
годишно, което ще задълбо-
чи дефицита."

За последните три години 
у нас са установени повече 
от 10 000 нарушения, свър-
зани с издаването на фалши-
ви болнични, показват дан-
ни на Асоциацията на индус-
триалния капитал в Бълга-

рия (АИКБ).
Според АИКБ решение на про-

блема с фалшивите болнични тряб-
ва да се търси в посока поне пър-
вите 3 дни от болничния да са за 
сметка на работника по примера на 
редица европейски страни, в които 
не се плащат от 1 до 7 дни. 

Линията на бедност у нас ще бъде 363 лева от след-
ващата година. Това предвижда проект на постановле-
ние на Министерския съвет. За сравнение - тази година 
като бедни се определяха хората с доход под 348 лева.

По данни на статистиката миналата година над 1,5 
млн. българи са били под прага на бедност.  От това 
дали сме под или над него, зависи дали може да кан-
дидатстваме за социални помощи. Повишението на 
прага на бедност идва от приетата от правителството 
нова методика, по която тя се изчислява. 

Линията на бедност се предвижда да се индекси-
ра с инфлацията за малката потребителска кошница, 
както и с коригиращ коефициент. Така се отчитат ин-
флационните процеси през предходната година и се 
създава гаранция за избягване на възможността за 
понижаване размера на финансова подкрепа на хо-
рата с увреждания.

Предложеният нов размер за линия на бедност за 
2020 г. от 363 лв. е с 12 лв. по-висок в сравнение с лини-
ята на бедност, изчислена по старата методика за дого-
дина - 351 лв., поясняват от социалното министерство.

И уточняват, че с новия праг от догодина финансо-
вата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъ-
де актуализирана и ще отговаря на динамично проме-
нящата се икономическа среда.  

Първите три дни от болничните - 
за сметка на работника
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Наказателен вот 
за управляващите
в Косово

кОментираме
мълния

4 Политика Общество

На проведените 
предсрочни парла-
ментарни избори на 
6 октомври в Косо-
во при избирателна 
активност 44% от 1 
милион и 900 хиляди 
с право на глас по-
ражение претърпяха 
управлявалите от де-
сетилетие бивши ко-
мандири на някогаш-
ната Армия за освобождение на Косово.

Резултатите сочат, че лявата опозиционна 
партия „Самоопределение” получава най-мно-
го гласове, следвана от десноцентристкия Де-
мократичен съюз на Косово. Далеч зад тях ос-
тават двете управлявали досега партии – Демо-
кратическата и Алианс за бъдещето на Косово.

„Приемаме присъдата на народа и минава-
ме в опозиция”, заяви лидерът на Демократи-
ческата партия Кадри Весели.

От своя страна пък в центъра на Прищина 
лидерът на „Самоопределение” Албин Курти, 
вече в качеството на бъдещ премиер, възтор-
жено провъзгласи: „Дойде време! Дойде вре-
ме!” Той подчерта, че ще направи всичко по 
силите си за съставяне на правителство въз-
можно най-бързо, тъй като годината е към края 
си и трябва да се приеме бюджетът за 2020 г.

Но след като „Самоопределение” не получа-
ва абсолютно мнозинство  от 120-те депутатски 
места, 44-годишният Албин Курти ще се опита 
да постигне коалиционно споразумение с ли-
дера на Демократичния съюз на Косово Вьоса 
Османи. А тя вече заяви, че е готова да пре-
говаря за коалиция, за да бъдат изтласкани в 
опозиция партиите, управлявали досега Косо-
во. 31-годишната юристка може да стане пър-
вата жена, равноправен партньор в коалици-
онно управление. 

Тези избори бяха четвъртите, след като Ко-
сово обяви независимост през 2008 г. Те бя-
ха свикани, след като премиерът Рамуш Ха-
радинай подаде оставка през юли, тъй като 
бе призован да свидетелства по дела за во-
енни престъпления пред нов Международен 
трибунал в Хага.

Победата на двете опозиционни политиче-
ски формации – партия „Самоопределение” и 
Демократичния съюз на Косово, отразява не-
доволството на хората от 12-годишното упра-
вление на Демократическата партия на Косо-
во, главен виновник за установяването на ко-
румпираната система.

Курти твърди, че политиката на неговото 
правителство ще бъде в пълен контраст с до-
сегашното, и пояснява: „Трябва ни стабилна 
власт и няма да съм доволен от минимално 
мнозинство, при което ще трябва всяка сед-
мица да мисля дали правителството ми няма 
да бъде свалено.” 

Сред ключовите теми за Косово пред бъде-
щото правителство са съживяването на иконо-
миката, която е сред най-слабите в Европа, из-
кореняването на корупцията, върховенството 
на закона и откриването на работни места за 
младите хора, които масово напускат страна-
та. Немаловажни са преговорите с Белград с 
посредничеството на Европейския съюз, кои-
то навлязоха в задънена улица през 2018 г. , 
когато Косово наложи мита на сръбски стоки, 
за да накаже Сърбия за лобирането й срещу 
приемането му в международни организации. 
Курти лично се наема да води диалог с Белград, 
но с представители на опозицията в екипа.

Любопитно е да се види в бъдеще как но-
вото правителство ще се сработва с прези-
дента Хашим Тачи, който не може да не пре-
живява свалянето от власт на неговата Демо-
кратическа партия.

Цветан илиЕв 

Позор за нацията!От момента, в 
който полити-
ците започнаха 

да използват емоци-
онални младежи, обе-
динени от симпатии 
към футболни от-
бори в клубове, спор-
тът тръгна към дъ-
ното. Фенове на „Лев-
ски” атакуваха парла-
мента и караха Иван 
Костов да скача ка-
то маймуна в такт с 
бойния им призив при 
сблъсъците с цесека-
рите: „Кой не скача, е 
червен!”

Идването на власт 
на запалянкото Б. Бо-
рисов откри нови хо-
ризонти пред добре пе-
челещите големци от 
ръководството на по-
пулярната игра. Огро-
мни обществени пари 
се насочваха към ста-
дионите за ремонти, 
изграждане на модер-
на комплекс-база върху 
наследствена земя на 
боянчани и т. н. Коруп-
цията, хроничното за-
боляване на властта, 
опорочи до краен пре-
дел първенството. По-
беждават не най-до-
брите, а платилите 
най-много на онзи, на 
когото трябва…

В крайна сметка 
съвсем очаквано ста-

нахме последни в Ев-
ропа и по този пока-
зател. Националният 
отбор загуби 11 меж-
дународни срещи. По-
зорът с гостуване-
то на англичаните се 
превърна в грандиозен 
скандал. Група „олиго-
френи”, както ги ква-
лифицира премиерът, 
апропо от 
агитката 
на люби-
мия му ФК 
„Левски”, с 
ф а ш и с т -
ки символи 
и расист-
ки викове 
ни превър-
наха в све-
товна но-
вина. 

С л е д 
преврата, 
о р г а н и з и -
ран срещу 
Иван Славков, 14 годи-
ни Боби Михайлов е на-
чело на родните рит-
нитопковци. Провеж-
дат се конгреси и из-
бори, поддръжниците 
му не желаят промя-
на, която ще накър-
ни интересите им. А 
те, разбира се, са фи-
нансови. На последния 
форум дори не бяха до-

пуснати опоненти и 
медии. 

Странно е търпе-
нието на всевласт-
ния господар на Репу-
бликата. Поне в та-
зи област той е ка-
пацитет. Участва в 
турнири на ветерани, 
забива голове от дуз-
пи, тича по терена. 

За неговата команда 
на „Бистришките ти-
гри” не е само благоде-
тел, а и икона, ефек-
тивно изпълняваща 
молбите им. Дори ги 
бе возил на правител-
ствения самолет, кое-
то докара на Бойко бе-
ди на главата. В край-
на сметка Борисов на-
стоя бившият отли-

чен вратар и насто-
ящ слаб президент на 
футбола да подаде ос-
тавка и той „добро-
волно” го стори. Мину-
ти след това полиция 
и ДАНС окупираха цен-
тралата му и пристъ-
пиха към обиски. Какво 
търсят, само те и он-
зи, дето ги е пратил, 

знаят.
И з в о -

дът е 
ясен: ко-
г а т о 
в една 
д ъ р ж а -
ва нищо 
не е на-
ред, то 
и спор-
тът не е 
изключе-
ние. Про-
м я н а т а 
е не са-
мо необ-

ходима, но и задължи-
телна. Рибата мири-
ше от главата. Гран-
диозното излагане на 
националния стадион 
преди дни е позор за 
нацията! Но той не 
е незаслужен, защото 
всеки народ си заслу-
жава управлението, 
щом го търпи.
петьо ДаФинкиЧЕв

които българоубийци-
те подариха богатства-

та на българската земя, вмес-
то да осигурят висок стандарт 
на народа?!

Родители и учители, колко 
още ще позволявате на упра-
вляващите?! Лъжите в история-
та ни, отровната храна, козме-
тичните ремонти, продадените 
детски градини, отнемането на 
децата ни, бедността, унижени-
ето, убиването на национално-
то ви самочувствието?

Магистрати и служители на 
МВР – съзнавате ли колко мно-
го бъдещето зависи от вас, ва-
шия професионализъм и доб-
лест. Наведените глави ще ви 
осигурят измамно спокойствие 
и ще ви опозорят завинаги. 
Свободата и справедливостта 
не се продават!

Търговци в здравеопазване-
то - и вие живеете в един дом, 
спите в една стая, имате един 
стомах, но сте загубили сърца-
та си. Днешното управление на 
държавата ви осигурява охол-
ство и безнаказаност, но не е 
ли твърде висока цената?!

И вие, дребни Юди, които на 
всички избори припечелвате 
по 30, 50, дори 100 лв… пари 

за един ден. Децата ви ще жи-
веят пак в бедност, несигур-
ност, мрак. 

Това ли е цената на живо-
та им?

Членовете на ГЕРБ, не раз-
брахте ли, че сте пионките в 
играта за власт на Борисов 
и шайката?Вашите мисли, чув-
ства, умения, качества и идеи 
нямат никакво значение за во-
дачите на глутницата. Вие сте 
невидими, вие сте само ръка-
та, нужна да пусне бюлетина-
та. Струва ли си за една за-
плата, която би била различна, 
ако държавата се управляваше 
от умни, компетентни и почте-
ни хора?!

НАРОДЕ!
Вече няма какво да губим 

освен бедността, униженията, 
болката и гнева си.

Нужни са хора, които да съз-
дадат национална доктрина и 
стъпки за осъществяването й. 
Нужни са професионализъм и 
почтеност. Нужна е безкомпро-
мисна ревизия на прехода и 
възмездие за престъпленията 
срещу българския народ!

Октомври е. Идват избори. 
Време е да изгоним търговците 
от храма на българската земя!

румяна ЧеналОва: Какво ще загубите, 
бизнесмени, ако не 

гласувате покорно и 
страхливо за ГЕРБ?

Идват избори. Време за съ-
дене. Време за бъдеще.

Какво ще загубите, бизнес-
мени, ако не гласувате покор-
но и страхливо за ГЕРБ?

Ще загубите кошмара да 
ви рекетират, плашат с НАП, 
ДАНС, прокуратура, фалит и 
съсипано бъдеще. Ще загуби-
те омерзението да плащате 
под масата и да се срамувате 
от качеството на изпълнена-
та поръчка. Ще изгубите сре-
днощното будуване и ужася-
ващия глас на съвестта си, че 
по магистралите убийци отно-
во са загинали хора.

А вие, държавни служите-
ли, доволни ли сте от себе си 
– получавате мизерни заплати 
за безсмислена дейност, коя-
то дори не разбирате. Имате 
ли куража да гласувате за по-
добро бъдеще?!

Юристи по министерства, 
агенции, комисии, комитети 
и т. н., имате ли силата да се 
изправите и с професионал-
но достойнство да ревизира-
те загробващите концесионни 
договори и всички двустранни 
и многостранни съглашения, с 
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Веселие в дом 
за стари хора 

Уважаеми господине,
Искам чрез писмото си до 

вас да засегна един болен про-
блем, с който, надявам се, да 
се ангажират новите кмето-
ве и общински съветници.

В началото на 
прехода в столица-
та, пък и не само в 
нея, бяха преимену-
вани редица булевар-
ди и улици, училища 
и даже жилищни ком-
плекси. И то не та-
кива като например 
улиците „Кадемлия“, 
“Чукар“ или ж.к. „Дър-
веница“, а единстве-
но по политически 
причини от дошли-
те на власт новоде-
мократи.

Така днес столицата има 
булевард на името на цар 
Борис III, допуснал присъеди-
няването на България към 
тристранния пакт и обя-
вяване война на САЩ и Ве-

ликобритания. Вследствие 
на което София (пък и дру-
ги градове) бяха бомбарди-
рани и загинаха не малко 
български граждани, както 
и бяха разрушени редица 
сгради. Днес обаче столи-
цата ни няма булевард на 
името на Георги Димитров, 
виден деец на международ-

ното работническо движе-
ние и първостроител на 
нова България, който гордо 
бе заявил пред германския 
съд: “Гордея се,че съм син на 

българската работническа 
класа.“ Имаме булевард на 
името на социалдемократа 
Кръстьо Пастухов, но няма-
ме на името на основопо-
ложника на социалистиче-

ското движение в България 
Димитър Благоев. Преиме-
нуван бе булевардът на име-
то на участника във вой-
ните за национално обеди-
нение и съветски разузна-
вач ген. Владимир Заимов. 
Но имаме булевард и даже 
станция на метрото, кръс-
тени на английския агент 
Г.М. Димитров. Не зная как-
во толкова стресира ново-
демократите от жк „Черве-
на звезда“, че върнаха небъл-
гарското име „Дианабад“. 

Или защо бе 
п р е и м е н у в а н 
най-големият 
ни парк - Пар-
кът на свобо-
дата в Борисо-
ва градина?

Крайно вре-
ме е да се пре-
осмислят тези 
промени и за-
служили бълга-
ри и световно-
известни лич-
ности да на-
мерят своето 

достойно място на карта-
та на София (пък и не само на 
нея). Това очакваме от нови-
те кметове и общински съ-
ветници.

гутьо симЕонов, софия

Дългогодишната 
учителка Райна 
Жекова бе удос-

тоена с почетен медал 
на община Ловеч. От-
личието е за дълго-
годишната й педаго-
гическа дейност и из-
дигане престижа на 
Ловеч в областта на 
образованието и във 
връзка със стогодиш-
ния й юбилей, съоб-
щават от общинската 
администрация.

Жекова навърши 
100 години на 8 септем-
ври и по случай праз-
ника е приела в дома 
си кмета на община-
та Корнелия Марино-
ва, която й е връчила 
почетния медал. Про-
фесионалният път и 
на двете минава през 

Стогодишна учителка бе 
удостоена с почетен медал 

директорското 
място на ло-
вешкото учи-
лище „Васил 
Левски“. Затова 
споделят мне-
нието, че учи-
телската про-
фесия поддър-
жа духа на чо-
века високо и 
го държи млад 
завинаги.

„Много се 
вълнувам от тази сре-
ща, защото ме връща 
към 1955 г. и началото 
на училище „Васил Лев-
ски“. Там съм работила 

От стр. 1
„Докато съм жив, ще 

върша тази дейност”, 
казва Красимир и допъл-
ва: „Още с моята майка 
сме обсъждали пробле-
ма с недостига на хляб в 

малките села и по-къс-
но решихме да го напра-
вим. Не съм дъновист, 
но изповядвам неговата 
мисъл „Хлябът не тряб-
ва да се продава, а да се 
дарява”. Аз бих перифра-

Хлябът трябва да бъде споделен
зирал думите му - в Бъл-
гария хлябът трябва да 
бъде споделен. 

Той е първороден син 
на известния актьор Пе-
тър Слабаков. И двама-
та с Мария са художни-
ци и са в България от 5-6 
г., след като 27 г. са жи-
вели и работили в САЩ. 
Той има зад гърба си над 
70 изложби. Разказват, че 
заимствали благородно-
то начинание от Амери-
ка, където дама всяка 
събота пече и раздава 
на свои съседи по един 
хляб, завит в хартия с 
нейното име.

Тогава и взимат реше-
нието, че докато могат, 
ще дават на своите съсе-
ляни по един хляб сед-
мично. „Обещахме си да 

го направим, защото в 
момента имаме тази фи-
нансова възможност”, 
пояснява Мария.

Поръчват хляба в част-
на фурна в Царево и го 
носят на съселяните си 
топъл, като на някои мно-
го възрастни хора дават 
и по два.

„Заложихме си го като 
заклинание и дано 
успеем да го изпъл-
няваме възможно 
по-дълго време“, 
казва Мария.

В началото съсе-
ляните им ги гле-
дали неразбира-
що, в много случаи 
и странно, че някой 
им дава хляб без 
пари. Постепенно 
с времето хората 
свикнали. А и всеки път, 
когато носиш хляба, се 
чувстваш изчистен, дово-

лен, споделя Слабакова.
Радостта идва и от фа-

кта, че хората вече те оч-
акват и подозрението в 
очите им е заменено с 
благодарност и доброта, 
допълва тя. Постепенно 
и съселяните им започ-
нали да отвръщат на же-
ста на Слабакови – чакат 
ги пред портите и им по-

дават ябълки, яйца, тик-
ви. Изпитваш гордост, че 
със своя жест си прово-
кирал у съседите си също 
желание да дадат на ня-
кого нещо и постепенно 
тези жестове сближават 
хората, обяснява Мария.

Жителите на село Фа-
заново по документи са 
около 30. През зимата 
Слабакови раздават по 
40 хляба, а през лятото 
стигат и до 65. За праз-
ника на селото, чийто 
патрон е Света Марина, 
семейството художници 
поръчва 80 хляба, които 
раздават допълнително с 
курбан, осигурен от друг 
техен съселянин. Макси-
ма за Слабакови е, че в 
България не трябва да 
има хора, които да ровят 
за храна в кофите за бок-
лук. Ние сме житницата 
на Балканите и е грях да 
има наши сънародници, 
които да нямат на масата 
си хляб, допълва Мария.

За да увеличат коли-

чеството на хляба, кой-
то дават, и за да могат да 
го осигуряват ежеднев-
но, те правят няколко 
успешни опита да при-
влекат към каузата си и 
други хора. Започват да 
опаковат хляба с „вест-
ник“ „Амбалаж нюз“ – Фа-
заново, за който има або-
намент, но вместо в ле-

ва се заплаща в брой 
хлябове. Така всеки, 
решил да се „абони-
ра“ за вестника, пре-
доставя на фурната 
необходимата сума 
– за годишен абона-
мент за 52 хляба, а 
за шест месеца – за 
26 броя.

Във вестника се 
поместват инфор-
мации за селото, по-

следните значими нови-
ни от региона, като за-
дължително се завърш-
ва с готварска рецепта.

В осъществяването на 
идеята си семейството 
намира поддръжници, 
като един им подарява 
принтер, друг – книж-
ка с рецепти, трети по-
мага с редактирането и 
така, твърдят те, стават 
все по-задружни. С под-
крепата на сина им Сте-
фан закупуват екологич-
ни, изработени от бамбу-
кови фибри, разградими 
чаши, които са с надписи 
на няколко езика – „Спо-
дели хляба си“, като при-
ходите от продажбите от-
ново се вкарват в сметка-
та за хляба.

Самият Красимир спо-
деля, че негов приятел 
българин, живеещ във 
Флорида, е подкрепил 
дейността им и е решил 
да създаде фурна за без-
платен хляб в с. Корхина.
христина вЕлиЧкова

Живеещите в старческия дом в Разград отбелязаха заед-
но с приятелите си от различни институции Деня на въз-
растните хора. За да им пожелаят здраве и дълголетие, с 
песни, музика и танци в дома гостуваха артистите на Капан-
ския ансамбъл. Специален поздрав към бабите и дядовци-
те поднесоха и момичетата от средношколската танцова 
формация "Лудогорска младост" към ансамбъла. Възраст-
ните хора аплодираха изпълненията им, а на изпроводяк 
се хванаха на хоро.

Приветствия към празнуващите отправиха изпълнява-
щата длъжността кмет на Разград Галина Георгиева и пред-
седателят на Общинския съвет Надежда Радославова. По-
желания към възрастните хора за още повече усмивки и 
щастлив живот поднесе и областният управител Гюнай 
Хюсмен. Гости на тържеството бяха също представители 
на социални институции и организации, които си сътруд-
ничат с дома за стари хора.

садет кърова, разград

до своята 55-годишни-
на, имам 35 години стаж 
из ловешките села и до-
ри в Македония. Сграда-
та в Ловеч, преди да ста-

на дирек-
тор, беше 
с п а л н я 
на мом-
четата от 
езикова-
та гимна-
зия, ние я 
направи-
хме учи-
лище“, е 
разказва 
столетни-
цата, ко-

ято редовно чете без 
очила книги от библи-
отеката.

верка ЗиДарова, 
ловеч
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Тиква с друсан кебап
Отрежете кръгло ка-

паче от върха на тиква-
та и хубаво я почистете 
отвътре от семките.Тик-
вата трябва да е от така 
наречените свински тик-
ви, понеже този сорт има 
много твърда кора и се 
запазва формата. Белите 
тикви са с тънка кора и се 
губи формата и ефектът 
от сервирането.

Месото, нарязано на 
късове, задушете в мал-
ко олио. Прибавете наря-
зания на едро лук. Оста-
вете за около 5 минутки 
да поври и прибавете на-
рязаните гъби , сухи чуш-
ки и черен дроб. Овкусе-
те със сол, пипер, лют пи-
пер и чубрица.Трябва да 
има течност, защото по-
сле става на сосче и е по-
вкусно. В тавичка, на дъ-
ното на която сте сложи-
ли малко вода, поставе-
те тиквата и я напълнете 
с друсания кебап. Затво-
рете с капачето и оставе-
те да се пече във фурна-
та на 200 градуса за око-
ло 2-3 часа. Ако тиквата 
е по-малка, по-бързо се 
изпича. Трябва отвън да 
стане златиста. А и като 
се махне капачето, може 
да се провери дали сама-

За вашата трапеза

От стр. 1
След това става ми-

нистър на войната, ми-
нистър-председател и 
министър на външни-
те работи.  Майка й 
Султана е хубава, до-
бре образована и из-
вестна жена, една от 
първите дами на бъл-
гарското висше обще-
ство, която оставя и 
интересни мемоари.

Влада получава со-
лидно образование – 
завършва гимназия в 
столицата. А след това 
учи във френския ко-
леж в Цариград. Полу-
чава диплома за пре-
подавател по френски 
език в средните учили-
ща. Има желание да за-
върши медицина, но по-
ради неодобрението на 
майка си изоставя тази 
своя мечта. Омъжва се 
за офицера от царската 
армия Любен Карастоя-
нов. Бракът им се оказ-
ва несполучлив и ско-
ро е прекратен, но въ-
преки това от него ос-
тава нещо прекрасно, 
а именно дъщеричката 
им Лиляна. В София Вла-
да дава уроци по бъл-
гарски и френски на на-

ши и чужди дипломати, 
с което си спечелва ста-
тут на уважавана мла-
да жена. Известно вре-
ме работи и като пре-
водач в японската ле-
гация в столицата.

 Семейната среда, в 
която израства Влада, 
спомага изключително 
много за оформянето й 
като личност и за ней-
ните бъдещи свободо-
любиви, демократични 
възгледи. След избухва-
нето на Втората светов-
на война тя, както и мно-
го други, вижда бъдеще-
то на България на стра-
ната на антихитлерист-
ката коалиция. Започ-
ва публично да осъж-
да прогерманската ли-
ния на правителството 
на Богдан Филов. Спо-
ред нея България тряб-
ва да запази неутрали-
тет в тази ситуация и 
вярва, че Англия ще из-
лезе победител от вой-
ната. Тези нейни възгле-
ди определено не са в 
унисон с официалната 
политика и заради тях 
попада в полезрението 
на полицията. Обвинена 
е в „подмолна дейност 
и проанглийска пропа-

ганда”, а също е заподо-
зряна в шпионаж за ан-
глийското разузнаване. 
Тези обвинения и подо-
зрения водят до въдво-
ряването й през лятото 
на 1940 г. за три месеца в 
село Левуново, Петрич-
ко. След шест седмици 
е освободена с преду-
преждението, че трябва 
да се откаже от „проан-
глийската пропаганда”.

 След престоя в Леву-
ново остава без работа, 
защото учениците прес-
тават да вземат уроци от 
нея. В този труден мо-
мент някои от прияте-
лите й от страх я изо-
ставят. Полицейското 
наблюдение над нея 
продължава, а когато в 
началото на 1941 г. пра-
вителството все повече 
се ориентира към Три-
странния пакт, Карасто-
янова е обявена за „враг 
на Германия”, което оз-
начава, че пряко е за-
страшена от немска-
та тайна полиция – Ге-
стапо. Междувременно 
Влада получава пред-
ложение от британския 
пълномощен министър 
в София Джордж Рендъл 
за политическо убежи-
ще в някоя от англий-
ските колонии, ако Бъл-
гария се присъедини 
към Оста. Това се оказ-
ва съдбоносен избор в 
нейния живот, който в 
крайна сметка завинаги 
ще я откъсне от близки-

те и родината.
 На 18 февруари с. г. 

Влада завинаги напуска 
България заедно с дъ-
щеря си. 

 Факт, който ще ока-
же пряко влияние вър-
ху по-нататъшната съд-
ба на двете изгнанички, 
е това, че от февруари 
1940 г. Радио Лондон – 
Б и Би Си, открива в про-
грамите си и предава-
ния на български език. 
Карастоянова получава 
предложение да участ-

ва в радиопредавания-
та срещу Германия.

 Това е началото на 
нов етап в живота на Вла-
да и дъщеря й. Карасто-
янова започва един път 
в седмицата да коменти-
ра за българските слу-
шатели по т. нар. черна 
станция ”Васил Левски”. 
От март 1943 г. Влада за-
почва да говори по Ра-
дио Лондон, като под-
чертава пред слушате-

Англия. За новата власт 
в България тя остава с 
негативното определе-
ние „английски агент”. 
И макар все още да има 
сътрудничество между 
СССР и западните де-
мокрации, това не спо-
мага за връщането на 
Влада и дъщеря й в ро-
дината им.

С края на войната, с 
неутрализирането на 
общия враг в лицето 
на Германия крехкият 
съюз между комунизма 
в лицето на СССР и де-
мокрацията, олицетво-
рявана от САЩ и запад-
ноевропейските дър-
жави, се пропуква. За-
почва Студената война, 
а това означава, че ще 
са нужни остри полити-
чески коментари точно 
като тези на Карастоя-
нова. През 1948 г. тя се 
връща в радиото като 
сътрудник с изрично-
то условие да говори 
от свое име.

През 1962 г. Ка-
растоянова прекра-
тява коментарите по 
Радио Лондон и заед-
но с дъщеря си тръг-
ва на още едно пъте-
шествие. Двете отиват 
в Мюнхен, където Ли-
ляна е назначена в Ра-
дио „Свободна Европа“ 
като редактор. 

През 1971 г. там за-
винаги замлъква гла-
сът на талантливата 
българка, която умира 
от рак.

та тиква е омекнала. Мно-
го е важно печенето - ни-
то да се препече, че ще 
се разпадне, нито пък да 
е сурова.

Супа с карфиол 
и прясно мляко
 продукти:  картофи - 

2 бр., моркови - 1 бр., лук 
- 1 малка глава, карфиол - 
200 г, сол - на вкус, черен 
пипер.  Застройка:  пряс-
но мляко - 100 мл, жълтъ-
ци - 1 бр., целина - 3 лис-
та, крутони - от 2 филии 
черен хляб, масло - 1 ч. 
л., вода - 1 литър

приготвяне: Зеленчу-
ците се измиват и почист-
ват, нарязват се на кубче-
та. Карфиолът се накъс-
ва на розички. Слагат се 
в тенджера картофи, лук, 
морков, карфиол, листа 
целина с подсолена во-
да и варим, докато омек-
нат. Пасира се с маслото, 
но не като пюре, нека да 
има и по-едри парчета 
от карфиола. Овкусяваме 
на вкус. В купа се разби-
ва жълтъкът с прясното 
мляко и на тънка струя до-
бавяме в тенджерата. Раз-
бърква се добре. Серви-
раме с крутони, приготве-

ни от черния хляб и пряс-
но смлян черен пипер.

Пържен боб с 
печени пиперки
продукти:  300 г сва-

рен боб, 5-6 печени пи-
перки (по-месести), 2 
скилидки чесън, 1 глава 
лук, 6-7 с. л. олио, 1 с. л. 
брашно, 1 ч. л. червен пи-
пер, джоджен.

приготвяне: Загрей-
те олиото в дълбок ти-
ган. Сложете в него сит-
но нарязания лук и  пър-
жете на умерен огън, до-
като стане стъклен, след 
което прибавете фасула. 
Пържете около 15 мину-
ти и добавете едро наря-
заните пиперки и чесън. 
Долейте и съвсем малко 
вода.  В купичка смесете 
брашното с червения пи-
пер и разредете на ряд-
ка кашица с малко студе-
на вода. Отместете тига-
на от огъня и я изсипете 
вътре, като бъркате по-
стоянно да не се захва-
не брашното за дъното. 
Върнете тигана отново 
на огъня и оставете ясти-
ето още няколко минути, 
като не спирате да раз-
бърквате.  Готовото яс-
тие подправете със ситно 
наря зан пресен джоджен 
или добре стрит сух.

 Xaндaн oт „Bътpeшeн чoвeĸ“ e 
изигpaнa oт eднa oт нaй-влиятeлни-
тe жeни в Typция – aĸтpиcaтa Tyбa 
Юнcaл. Haй-пpoтивopeчивaтa гepoи-
ня в cepиaлa ce oĸaзa изoбpaзeнa oт 
oщe пo-пpoтивopeчивa aĸтpиca. Лич-
ният й живoт e излoжeн нa пoĸaз, a 
влияниeтo й в coциaлнитe мpeжи e 
пo-гoлямo дopи oт тoвa нa пpeзидeн-
тa. Tyбa Юнcaл мoжe дa изглeждa 
бpyтaлнa и жecтoĸa нa eĸpaн, нo в 
живoтa e мнoгo дaлeч oт пoдoбнa aл-
чнocт. Πpизнaвa oбaчe, чe c гepoиня-
тa cи имaт нeщo oбщo – тe ca нeзa-
виcими жeни, ĸoитo ca гoтoви нa 
вcичĸo зa ycпexa.

 Eĸpaннaтa Xaндaн oт „Bътpeшeн 
чoвeĸ“ ce oĸaзa нe пo-мaлĸo фaтaлнa 
и в живoтa. Tyбa e caмo нa 38 гoди-
ни, a вeчe имa тpи бpaĸa зaд гъpбa cи 
и ce гoтви зa чeтвъpти. Kpacaвицaтa 
пъpвo ce oмъжвa зa Джeм Джaнтaш 
– бoгaт ĸopaбeн мaгнaт. Ceмeйcтвoтo 
мy oбaчe нe я пpиeмa и тe ce жe-
нят тaйнo. Двe гoдини пo-ĸъcнo ca 
oщe пo-щacтливи, ĸoгaтo ce paзвeж-
дaт. Caмo cлeд чeтиpи гoдини Tyбa 
ce жeни зa втopи път – тoзи път зa 
ĸyлтypoвeдa и coбcтвeниĸ нa нaй-
гoлямaтa гaлepия в Typция – Mypaт 
Πилeвнeли. Mилиoнepът, ĸoйтo пo 
тoвa вpeмe e щacтливo жeнeн и c двe 
дeцa, ce paзвeждa, бeз дa ce зaмиcли. 
Бpaĸът мy c нeyлoвимaтa ĸpacaвицa 

oбaчe eдвa изтpaйвa двe гoдини, пpe-
ди пътищaтa им дa ce paздeлят. A oт 
вpъзĸaтa им ce paждa мoмичeнцe.

 Зa тpeти път aĸтpиcaтa ce жeни 
зa Mиpгюн Джaбaш. Oт тaзи вpъзĸa 
eĸpaннaтa Xaндaн пoнe нe cи тpъгвa 
тoлĸoвa paзoчapoвaнa – paждa й ce 
cин. Ho cлeд 4 гoдини ceмeeн живoт 
тя peшaвa, чe нe иcĸa пoвeчe дa бъ-
дe oмъжeнa, и ce вpъщa в peдицитe 
нa cвoбoднитe жeни.

 Tyбa cпoдeля, чe пpocтo нe мoжe 
дa ocтaнe cвъpзaнa c eдин мъж зa-
винaги. „Bдъxнoвявaм ce oт мoятa 
лeля. Tя бeшe cвeтcĸa жeнa, ĸoятo 
имaшe cвoбoдeн дyx и oтĸaзa дa бъдe 
зaвиcимa oт ĸoйтo и дa e мъж. Toвa 
e мoдeлът, ĸoйтo cлeдвaм в живoтa 
cи“, ĸaзвa aĸтpиcaтa, чиeтo влияниe 
вeчe ce yceщa и в Xoливyд.

лЮБими сериали

Tyбa Юнcaл - 
независимата

Многолика 
българка

султана и рачо Петрови -
 родителите на влада

лите, че е родена Рачо- 
Петрова. Дъщеря й Ли-
ляна разказва за нея:

„Отзвукът от нейни-
те предавания в Бълга-
рия води до първата й 
задочна присъда. На 29 
април 1943 г. Софийски-
ят военнополеви съд я 
осъжда на смърт чрез 
обесване и конфиска-
ция на имуществото за-
ради дейност в полза 
на чужда държава и във 
вреда на България. От 
България започва да по-
лучава много негативни 
анонимни писма, но съ-
щевременно и такива с 
благодарности за ней-
ните коментари. Султа-

на в писмо до Влада 
от 3 юни 1946 г. пи-
ше: „Непрекъснато 
ме спират непозна-
ти хора да ме пи-
тат: „Имате ли но-
вини от вашата дъ-
щеря. Кога ще се 
завърне? О, колко 
много обичаме да 
я слушаме…”.

 След 9 септем-
ври 1944 г. с идва-
нето на власт на 
п р а в и т е л с т в о т о 
на Отечествения 

фронт Влада Карастоя-
нова прави своите по-
следни политически 
коментари, пожелавай-
ки „успех във великото 
начинание”. Но всъщ-
ност тези коментари ня-
ма да са последни. Ско-
ро нейните надежди за 
път обратно към роди-
ната са прекършени. Тя 
през цялото време е би-
ла срещу съюза с Герма-
ния, но на страната на 
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пЕТък, 25 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 Династията Романови
13:30 Човекът и образът му
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Обзор Лига Европа
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 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 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 Перфекционистите в 

„Ролс-Ройс“
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Местни избори 2019: 

Заключителни клипове
0:00 Асо в ръкава
1:40 Култура.БГ
2:40 100% будни
3:40 Съкровище в двореца
4:40 Днес и утре
5:15 Перфекционистите в 

„Ролс-Ройс“

съБоТа, 26 окТомври 
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 Лазарица /90 години от 
рождението на Йордан 
Радичков/

16:00 След милион години
16:50 Частните музеи в Чехия: 

Музей на грамофоните
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 3
22:05 По света и у нас  
22:20 Студио „Х“: Две легенди
23:50 Подземен свят
1:50 Асо в ръкава
СМЯНА НА ЧАСОВОТО ВРЕМЕ 
3:35 Династията Романови
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

нЕДЕлЯ, 27 окТомври  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният 

град
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
12:40 Домът на вярата
13:10 Библиотеката
14:10 Господин Селфридж 3
15:45 Частните музеи в Чехия: 

Музей на минералите
16:00 По света и у нас
16:15 Където червената папрат 

расте
18:00 По света и у нас
18:30 Нощта на избора
0:00 Зенит
2:00 Студио „Х“: Две легенди
3:30 Какво ще се случи 2
3:55 Пътеки
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец

понЕДЕлник, 28 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 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
13:30 Предисторията: Богове и 

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

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 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 Съкровище в двореца
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 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Малки истории
4:15 Законът на Дойл 4
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

вТорник, 29 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 Предисторията: Богове и 

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

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 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 Съкровище в двореца
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 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Туризъм.бг

3:45 Извън играта
4:15 Законът на Дойл 4
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 30 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 Предисторията: Богове и 

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

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 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 Съкровище в двореца
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 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Библиотеката
4:15 Законът на Дойл 4
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

ЧЕТвърТък, 31 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 Днес и утре
13:25 Предисторията: Богове и 

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

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 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 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Да затвориш кръга 
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:25 Дойче веле: Шифт
3:40 Вечната музика
4:10 Джинс
4:40 Законът на Дойл 4
5:25 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

пЕТък, 25 окТомври 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Пътешествия
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план                 
9:45 Иде нашенската музика 
10:45 Тибет - рай на земята
11:00 Време за губене
11:30 Туристически маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Япония днес
13:50 Олтарите на България
14:00 Александър Танев
14:45 Том и Оскар
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Откакто свят светува  
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

18:35 Шифт
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Династията Романови
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Часът на зрителите 
22:00 Местни избори 
22:30 Днес и утре
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Откакто свят светува  
1:00 Новото познание
1:30 История.bg
2:30 Многоликата Япония
2:50 Култура.БГ

съБоТа, 26 окТомври 
6:00 Часът на зрителите 
6:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
7:30 Лъвчо
7:40 Клуб Уинкс 3D: Вълшеб-

но приключение
9:05 Пазители на традициите 
9:35 Време за губене /избра-

но/
10:05 Беленският мост
10:30 В близък план
11:00 По северняшки - на-

родната певица Руска 
Недялкова

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 Кратка история
16:20 Япония днес
16:30 Ленти и документи
18:00 Рецепта за култура 
18:55 Концерт на група „Д 2“ 

със специалното участие 
на Любо Киров

19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 Срещи на първия ред: 

„Здравка Евтимова с 
Димитър Талев“

21:00 Live in Sofia - концерт 
на Интелиджънт мюзик 
проджект и Врабевски 
супер бенд

22:05 Придружителят
23:45 По света и у нас
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Днес и утре
1:30 Симфонични игри
2:30 По света и у нас
2:45 Ленти и документи
СМЯНА НА ЧАСОВОТО ВРЕМЕ   
3:15 Придружителят
4:55 Златни ръце
5:00 Музика, музика...

нЕДЕлЯ, 27 окТомври 
6:00 Време за губене /избра-

но/ 
6:30 Рецепта за култура 
7:30 Лъвчо
7:40 С деца на море  /95 

години от рождението 
на режисьора Димитър 
Петров/

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
12:40 Срещи на първия ред: 

„Здравка Евтимова с 
Димитър Талев“

13:10 Добър ден с БНТ 2
14:10 Ново 10+2
15:00 Репетиция
15:30 №1 Туризмът
16:00 По света и у нас
16:15 Гнездото /90 години от 

рождението на Йордан 
Радичков/

17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Новото познание
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм 
20:30 ММФ „Варненско лято 

2019“
21:20 Калън
23:00 История.bg
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

2:00 Джинс
2:30 Многоликата Япония: 

Земята е само една
2:45 Арт стрийм 
3:15 Шифт
3:30 Световно наследство
3:50 Калън
5:30 Туристически маршрути

понЕДЕлник, 28 окТомври
6:00 Каменното съкровище 

от Мездра
6:30 Арт стрийм 
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
8:00 Вълкана Стоянова - гла-

сът на Тракия
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори       
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Заек в шапката 
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 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1                      
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 В близък план                 
22:00 Брат за брата 2 
22:50 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:15 Младите иноватори       
2:45 Япония на фокус
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 3
4:45 В близък план                 

вТорник, 29 окТомври 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Под морските вълни
11:00 Знание.БГ           
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг 
14:00 Линия Култура
14:45 Своенравната Лара
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ           
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Марго и приятели /75 

години от рождението 
на художника Маргарит 
Цанев/

19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:20 Часът на зрителите 
2:50 Култура.БГ
3:50 Олтарите на България
4:00 Викингите 4

срЯДа, 30 окТомври 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Младите иноватори       
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци 
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Срещи на първия ред
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Под морските вълни
11:00 Знание.БГ      
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът
14:00 Линия Култура
14:45 Историята на едно пис-

мо
15:00 На работа в Япония
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Ново 10+2
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 Репетиция                       
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Китай: Земя на чудесата
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:15 Европейски маршрути
2:30 Срещи на първия ред
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Вълкана Стоянова - гла-

сът на Тракия
5:15 Натисни F1

ЧЕТвърТък, 31 окТомври 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Време за губене
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци 
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм 
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Под морските вълни
11:00 Знание.БГ      
11:30 Репетиция                       
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия култура
14:45 Европейски маршрути
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура 
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:15 Европейски маршрути
2:30 №1 Туризмът
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Днес и утре
5:15 Натисни F1
5:30 Туризъм.бг

пЕТък, 25 окТомври 
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
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 
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 Надежда 
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 Местни избори
0:00 Мотоспорт Екстра
0:30 История.bg
1:30 Още от деня
2:10 Отблизо с Мира
3:10 Надежда 
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите 
5:45 Малки истории

съБоТа, 26 окТомври 
6:00 Иде нашенската музика
7:00 Новото познание
7:30 В близък план 
8:00 Време за губене
8:30 Домът на вярата
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 Нона
14:25 Златни ръце
14:30 Репетиция                    
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг 
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

20:45 Да обичаш на инат
22:10 Джипси Кингс на Пако 

Балиардо
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура 
1:45 „Неосветеният храм – 

спомен за Йордан Радич-
ков“

2:20 Бизнес.БГ
2:50 Младите иноватори       
3:20 Извън играта
3:50 Джипси Кингс на Пако 

Балиардо
СМЯНА НА ЧАСОВОТО ВРЕМЕ 
4:00 Арт стрийм 
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг 

нЕДЕлЯ, 27 окТомври 
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 Български залисии  /160 

години от рождението 
на  проф. Александър 
Теодоров-Балан/

11:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев  

12:00 По света и у нас
12:40 Извън играта
13:10 Въздушният човек   
14:35 Мома се лесно не лъже
15:00 Отблизо с Мира
16:00 По света и у нас
16:15 Олтарите на България
16:25 Запрю Икономов - съби-

рачът на бисери
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:30 Нощта на избора
0:00 На концерт с БНТ 2
0:30 Небесният покровител 

на България
1:25 After 4
2:10 Носталгия
3:00 Вяра и общество с Горан 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене /избра-
но/

понЕДЕлник, 28 окТомври 
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 Знаци по пътя /65 години 

от рождението на актьо-
ра Кирил Варийски/

13:00 Рила-приказна и непов-
торима

13:30 Време за губене /избра-
но/

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 9
1:40 Библиотеката
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, 29 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 Линия Култура
17:00 Светлина в безкрая
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 Срещи на първия ред: 

„Здравка Евтимова с 
Димитър Талев”

22:30 По северняшки - на-
родната певица Руска 
Недялкова

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 Светлина в безкрая
4:20 Култура.БГ

5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

срЯДа, 30 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 Линия Култура
17:00 Светлина в безкрая
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 Светлина в безкрая
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

ЧЕТвърТък, 31 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 9
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Светлина в безкрая
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 №1 Туризмът
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг 
22:00 Музикални следи: Щу-

рците
22:30 Репетиция                      
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

пЕТък, 25 окТомври
06.00 „Трансформърс” еп.4
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.41
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.71
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“ - сериал, еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.119
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.8
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 Премиера: „Помощ 112“ 

- екшън-криминална 
риалити поредица

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 
еп.20

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

риал
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./ - доку-

ментална поредица

съБоТа, 26 окТомври
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6” 

еп.13, 14
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.23, 24
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T” - лайфстайл 

предаване с водещ Поли 
Гергушева

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12.30 „НепознатиТЕ“ - доку-
ментална поредица на 
Георги Тошев

13.00 “У дома в Митфорд” 
15.00 „Гласът на България“ 
16.00 „Мармалад“ - токшоу с 

водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план” 
- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - нов 
сезон

20.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-
алити, с.5

22.00 „България търси талант“ 
- телевизионно шоу, с.6

23.30 “Кампанията” - комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Джей Роуч, в ролите: Уил 
Феръл, Зак Галифанакис, 
Джейсън Съдекис, Дилън 
Макдърмът, Джон Литгоу, 
Дан Акройд, Брайън Кокс 
и др.

01.10 “Интервю с вампир” - 
хорър, фентъзи, драма 
(САЩ, 1994), режисьор 
Нийл Джордан, в ролите: 
Том Круз, Кирстен Дънст

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6” 

еп.15, 16
07.00 „Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.19, 20
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с во-

дещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
13.00 „Ловци на храна” - пре-

даване за кулинарен 
туризъм с водещи Андре 
Токев и Събин Ранков

13.30 “Перфектният ритъм” 
- комедия, музикален, 
романтичен (САЩ, 2012), 
режисьор Джейсън Мур, 
в ролите: Ана Кендрик, 
Британи Сноу, Ребъл 
Уилсън, Елизабет Банкс, 
Алексис Нап, Адам Де-
Вайн, Кристофър Минц-
Плас, Джон Майкъл 
Хигинс и др.

15.40 bTV Новините - извън-
редна емисия

16.00 „Местните 2019“ - студио 
местни избори

17.50 Спорт тото
18.00 Студио местни избори
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Студио местни избори
01.00 “Ударен от гръм” - ко-

медия, семеен, фентъзи 
(САЩ, 2012), режисьор 
Джон Уайтсел, в ролите: 
Кевин Дюран, Тейлър 
Грей, Джим Белуши, Ро-
бърт Белуши, Брандън Т. 
Джаксън и др.

02.50 “Перфектният ритъм” /п./ 
- комедия, музикален

понЕДЕлник, 28 окТомври
06.00 „Трансформърс” еп.5
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.42
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.72
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“ - сериал, еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.120
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.9
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.21
00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./ 

вТорник, 29 окТомври
06.00 „Трансформърс” еп.6
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.43
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.73
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“ - сериал, еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13 еп.121 
(последен)

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги ” - 
сериал, еп.10

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.22

00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./

срЯДа, 30 окТомври
06.00 „Трансформърс” еп.7
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” - 

сериал, с.2 еп.44
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.74
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“ - сериал, еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 „Свободен дух“ - сериал, 
еп.1

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги” - 
сериал, еп.11

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.23

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТвърТък, 31 окТомври
06.00 „Трансформърс” еп.8
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” - 

сериал, с.2 еп.45
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.75
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“ - сериал, еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 „Местните 2019“ - пре-

дизборен дебат
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.12
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 Премиера: „Помощ 112“ 

- екшън-криминална 
риалити поредица

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 
еп.24

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

пЕТък, 25 окТомври
06.00 “Отново и отново” еп.5, 6
08.00 “Отмъщението на сес-

трите” 
10.00 “Отново и отново”  еп.7, 8
12.15 “Апалуза” - уестърн
14.30 “Смъртоносна женитба”
16.15 “Момичето на отбора”
18.45 “Почти Коледа” - коме-

дия, драма (САЩ, Китай, 
2016), режисьор Дейвид 
Талбърт, в ролите: Ким-
бърли Елийс, Омар Епс, 
Дани Главър, Мо`Ник, 
Романи Малко и др.

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

21.00 “Властелинът на пръс-
тените: Задругата на 
пръстена” - фентъзи, 
приключенски (САЩ, 
Нова Зеландия, 2001), ре-
жисьор Питър Джаксън, 
в ролите: Илайджа Ууд, 
Иън Маккелън, Орландо 
Блум, Шон Бийн, Кейт 
Бланшет, Мартон Чокаш, 
Доминик Монахан, Крис-
тофър Лий, Хюго Уийвинг 
и др.

00.30 “Източни обещания” - 
криминален, драма, три-
лър (Великобритания, 
Канада, САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Кронен-
бърг, в ролите: Джоузеф 
Алтън, Наоми Уотс, Виго 
Мортенсен и др. [14+]

02.30 “Подменена самолич-
ност” - криминален, фен-
тъзи, мистъри (тв филм, 
Канада, САЩ, 2015), ре-
жисьор Пенелъпи Бутен-
хаус, в ролите: Касандра 
Скърбо, Кийгън Конър 
Трейси, Кирстен Зиен, 
Кайра Загорски и др.

04.15 “Смъртоносна женитба” - 
драма, трилър 

съБоТа, 26 окТомври
06.00 “Отмъщението на сес-

трите” 
07.45 “Подменена самолич-

ност”
09.45 “Почти Коледа” 
12.15 “Усещане за жена”
15.15 “Властелинът на пръсте-

ните: Задругата на пръс-
тена” - фентъзи

18.45 “Апалуза” - уестърн, кри-
минален, романтичен, 
драма (САЩ, 2008), режи-
сьор Ед Харис, в ролите: 
Ед Харис, Рене Зелуегър, 
Джереми Айрънс, Виго 
Мортенсен, Ланс Хе-
нриксен, Тимъти Мърфи, 
Тимъти Спол, Робърт 
Хареги и др.

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

21.00 “Властелинът на пръс-
тените: Двете кули” - 
фентъзи, приключенски 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2002), режисьор Питър 
Джаксън, в ролите: Илай-
джа Ууд, Иън Маккелън, 
Миранда Отто, Кейт 
Бланшет, Хюго Уийвинг, 
Шон Бийн, Виго Мортен-
сен, Лив Тайлър, Доми-
ник Монахан, Кристофър 
Лий, Орландо Блум и др.

00.30 Cinema X: “Заклинани-
ето” - хорър, трилър, 
мистъри (САЩ, 2013), 
режисьор Джеймс Уан, в 
ролите: Патрик Уилсън, 
Вера Фармига, Рон Ли-
вингстън, Лили Тейлър, 
Хейли Макфарланд, Ма-
кензи Фой, Джоуи Кинг и 
др. [16+]

02.45 “Максимален удар” - 
екшън, комедия (Русия, 
САЩ, 2017), режисьор 
Анджей Бартковяк, в 
ролите: Александър Нев-
ский, Евгений Стичкин

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
06.00 “Апалуза” - уестърн, кри-

минален, романтичен
08.15 “Нокаут или Всичко, кое-

то тя написа” - драма
10.30 “Двете лица на януари” - 

трилър (САЩ, 2014)
12.45 “Капитан Фантастик” - 

комедия, драма 
15.15 “Властелинът на пръсте-

ните: Двете кули” - фен-
тъзи, приключенски

18.45 “Перфектно убийство” 
- трилър, криминален, 
драма (САЩ, 1998), ре-
жисьор Андрю Дейвис, в 
ролите: Майкъл Дъглас, 
Гуинет Полтроу, Виго 
Мортенсен, Дейвид Су-
шей, Сарита Чаудъри и 
др.

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

21.00 “Властелинът на пръс-
тените: Завръщането на 
краля” - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, Нова Зе-
ландия, 2003), режисьор 
Питър Джаксън, в ро-
лите: Илайджа Ууд, Шон 
Астин, Кейт Бланшет, 
Били Бойд, Виго Мортен-
сен, Миранда Отто, Джон 
Рис-Дейвис, Хюго Уий-
винг, Иън Маккелън, Лив 
Тайлър, Орландо Блум, 
Мартон Чокаш, Доминик 
Монахан и др.

01.00 “Бруклинските стра-
жи” - екшън, трилър, 
криминален (САЩ, 2009), 
режисьор Антоан Фукуа, 
в ролите: Ричард Гиър, 
Дон Чийдъл, Итън Хоук, 
Уесли Снайпс, Винсънт 
Д`Онофрио, Лили Тей-
лър, Елън Баркин и др. 
[16+]

03.30 “Заклинанието” - хорър, 
трилър, мистъри (САЩ, 
2013)

понЕДЕлник, 28 окТомври
06.00 „Отново и отново” /п./ - 

сериал, еп.8
07.00 „Властелинът на пръсте-

ните: Задругата на пръс-
тена” - фентъзи

10.45 „Властелинът на пръсте-
ните: Двете кули”

14.30 „Властелинът на пръс-
тените: Завръщането на 
краля” 

18.45 „Море от любов” - кри-
минален, романтичен 
(САЩ, 1989), режисьор 
Харолд Бекър, в ролите: 
Ал Пачино, Елън Баркин, 
Джон Гудман, Майкъл Ру-
кър, Уилям Хики, Ричард 
Дженкинс, Пол Калдерон 
и др.

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

21.00 Премиера: „Амери-
кански мед” - драма 
(Великобритания, САЩ, 
2016), режисьор Андреа 
Арнолд, в ролите: Саша 
Лейн, Шая ЛаБаф, Райли 
Киоу, Маккол Ломбарди, 
Ариел Холмс, Чад Кокс и 
др. [14+]

00.30 „Да напуснеш Лас Вегас” 
- романтичен, драма 
(САЩ, 1995), режисьор 
Майк Фигис, в ролите: 
Никълъс Кейдж, Елиза-
бет Шу, Валерия Голино, 
Зандър Бъркли, Емили 
Проктър, Стивън Уебър, 
Дани Хюстън  и др. [16+]

02.45 „Отново и отново” /п./ - 
сериал, еп.8

03.45 „Източни обещания” - 
криминален, драма, три-
лър (Великобритания, 
Канада, САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Кронен-
бърг, в ролите: Джоузеф 
Алтън, Наоми Уотс, Виго 
Мортенсен и др. [14+]

вТорник, 29 окТомври
06.00 „Подменена самолич-

ност” 
08.00 „Рок завинаги” 
10.45 „Отново и отново” - се-

риал, еп.9, 10
12.45 Телепазар
13.00 „Море от любов” 
15.15 „Двете лица на януари”
17.30 „Властелинът на пръс-

тените: Задругата на 
пръстена” - фентъзи, 
приключенски (САЩ, 
Нова Зеландия, 2001), ре-
жисьор Питър Джаксън, 
в ролите: Илайджа Ууд, 
Иън Маккелън, Орландо 
Блум, Шон Бийн, Кейт 
Бланшет, Мартон Чокаш, 
Доминик Монахан, Крис-
тофър Лий, Хюго Уийвинг 
и др.

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

21.00 Премиера: „Тролчета” 
- анимация, детски, прик-
люченски (САЩ, 2016), 
режисьори Майк Мичъл 
и Уолт Дорн

23.00 „Мордекай” - екшън, 
комедия (САЩ, 2015), 
режисьор Дейвид Кеп, 
в ролите: Джони Деп, 
Гуинет Полтроу, Юън 
Макгрегър, Пол Бетани, 
Оливия Мън, Джеф Голд-
блъм, Улрих Томсен и др.

01.15 „Отново и отново” /п./ - 
сериал, еп.9, 10

03.15 „Заклинанието” - хорър, 
трилър, мистъри (САЩ, 
2013), режисьор Джеймс 
Уан, в ролите: Патрик 
Уилсън, Вера Фармига, 
Рон Ливингстън, Лили 
Тейлър, Хейли Макфар-
ланд, Макензи Фой, Джо-
уи Кинг и др. [16+]

срЯДа, 30 окТомври
06.00 „Отново и отново” /п./ - 

сериал, еп.9, 10
08.00 „Ваканция с приятели” - 

комедия (САЩ, 2013)
10.45 „Отново и отново” - се-

риал, еп.11, 12 (последен)
12.45 Телепазар
13.00 „Мордекай” - екшън
15.15 „Тролчета” - анимация, 

детски, приключенски 
(САЩ, 2016), режисьори 
Майк Мичъл и Уолт Дорн

17.15 Телепазар
17.30 „Властелинът на пръс-

тените: Двете кули” - 
фентъзи, приключенски 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2002), режисьор Питър 
Джаксън, в ролите: Илай-
джа Ууд, Иън Маккелън, 
Миранда Отто, Кейт 
Бланшет, Хюго Уийвинг, 
Шон Бийн, Виго Мортен-
сен, Лив Тайлър, Доми-
ник Монахан, Кристофър 
Лий, Орландо Блум и др.

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

21.00 „Люси” - фантастика, 
екшън, трилър (Франция, 
2014), режисьор Люк 
Бесон, в ролите: Скарлет 
Йохансон, Морган Фрий-
ман, Мин-Сик Чой, Пило 
Асбик, Аналий Типтън и 
др.

22.45 „Рок завинаги” - драма, 
комедия, музикален 
(САЩ, 2012), режисьор 
Адам Шанкман, в ро-
лите: Джулиан Хоф, 
Диего Бонета, Том Круз, 
Алек Болдуин, Брайън 
Кранстън, Катрин Зита-
Джоунс, Малин Акерман, 
Уил Форт, Мери Джей 
Блайдж и др.

01.15 „Отново и отново” /п./ - 
сериал, еп.11

02.15 „Американски мед” 

ЧЕТвърТък, 31 окТомври
06.00 „Отново и отново” /п./ - 

сериал, еп.11, 12
08.00 „Лудото куче и Глория”
10.15 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.1, 2
12.30 „Отмъщението на сес-

трите” - трилър 
14.15 „Рок завинаги” - драма
17.00 „Властелинът на пръс-

тените: Завръщането на 
краля” - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, Нова 
Зеландия, 2003)

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

21.00 „Макс Пейн” - екшън, 
криминален (Канада, 
САЩ, 2008), режисьор 
Джон Мур, в ролите: 
Марк Уолбърг, Мила Ку-
нис, Бо Бриджис, Кристо-
фър Бриджис-Лудакрис, 
Олга Куриленко, Крис 
О`Донъл и др.

23.00 Премиера: „Шоуто на 
Роки Хорър” - мюзикъл, 
комедия, хорър, трилър 
(тв филм, САЩ, 2016), 
режисьор Кени Ортега, 
в ролите: Айви Левън, 
Виктория Джъстис, Стаз 
Нер, Кристина Милиън, 
Тим Къри и др. [14+]

00.45 „Отново и отново” /п./ - 
сериал, еп.12

01.45 „Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2

03.45 „Да напуснеш Лас Вегас” 
- романтичен, драма 
(САЩ, 1995), режисьор 
Майк Фигис, в ролите: 
Никълъс Кейдж, Елиза-
бет Шу, Валерия Голино, 
Зандър Бъркли, Емили 
Проктър, Стивън Уебър, 
Дани Хюстън  и др. [16+]

пЕТък, 25 окТомври
06.00 “Теория за големия 

взрив” - с.4 еп.23, 24
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

/п./ - комедийно шоу 
(2019 - есен), еп.11, 12

10.00 “Страната на чудесата” 
- комедия (Русия, 2016), 
режисьор Дмитрий 
Дяченко, в ролите: Елена 
Яковлева, Фьодор До-
бронравов, Александр 
Пал, Олеся Железняк, 
Сергей Лавигин, Грант 
Тохатян и др.

12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Супер екипаж” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 “Новите съседи” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - еп.89
17.00 “Домашен арест” - с.3 

еп.1, 2
18.00 Премиера: “По средата” - 

с.9 еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече” - 

с.10 еп.1
20.00 “Новите съседи” - en.40
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - с.3 еп.10, 11
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж” - еп.19, 20
00.00 “Страната на чудесата” 

/п./ - комедия (Русия, 
2016)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

съБоТа, 26 окТомври
06.00 “Мутра по заместване” - 

с.4 еп.1, 2
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Томас и приятели” - 

еп.19, 20
09.00 “Теория за големия 

взрив” - с.5 еп.21, 22
10.00 “Спри или мама ще стре-

ля” - комедия, екшън, 
семеен (САЩ, 1992), ре-
жисьор Роджър Споти-
суд, в ролите: Силвестър 
Сталоун, Естел Гети, Винг 
Реймс, Никълъс Садлър, 
Джон Уесли, Мартин 
Фереро, Ричард Шиф, 
Джоубет Уилямс и др.

12.00 “Кутийковците” - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2014), ре-
жисьори Греъм Енабъл и 
Антъни Стачи

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка” - с.2 еп.5

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

нета” - сериал
20.30 “Били Медисън” - ко-

медия (САЩ, 1995), 
режисьор Тамра Дейвис, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Дарън Макгавин, Бри-
джит Уилсън, Брадли 
Уитфорд и др.

22.30 “Полицаят от Рубльовка” 
/п./ - с.2 еп.5

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.00 “Супер екипаж” - сериал
02.00 “Мутра по заместване” - 

сериал
03.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
04.00 “Полицаят от Рубльовка” 

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
06.00 “Мутра по заместване” - 

3 еп. с.4 еп.3, 4
07.00 “По средата” - сериал
09.00 “Теория за големия 

взрив” - с.5 еп.23, 24
10.00 “Били Медисън” - ко-

медия (САЩ, 1995), 
режисьор Тамра Дейвис, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Дарън Макгавин, Бри-
джит Уилсън, Брадли 
Уитфорд и др.

12.00 “Страната на чудесата” 
- комедия (Русия, 2016), 
режисьор Дмитрий 
Дяченко, в ролите: Елена 
Яковлева, Фьодор До-
бронравов, Александр 
Пал, Олеся Железняк, 
Сергей Лавигин, Грант 
Тохатян и др.

14.00 Премиера: “Полицаят от 
Рубльовка” - с.2 еп.6

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

нета” - сериал
20.30 “Спри или мама ще стре-

ля” - комедия, екшън, 
семеен (САЩ, 1992), ре-
жисьор Роджър Споти-
суд, в ролите: Силвестър 
Сталоун, Естел Гети, Винг 
Реймс, Никълъс Садлър, 
Джон Уесли, Мартин 
Фереро, Ричард Шиф, 
Джоубет Уилямс и др.

22.30 “Полицаят от Рубльовка” 
/п./ - с.2 еп.6

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.00 “Супер екипаж” - сериал
02.00 “Мутра по заместване”
03.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

понЕДЕлник, 28 окТомври
06.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.5, 6
07.00 „Столичани в повече” 
08.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ - с.3 

еп.1, 2
10.00 „Перфектният ритъм” 

- комедия, музикален, 
романтичен (САЩ, 2012), 
режисьор Джейсън Мур, 
в ролите: Ана Кендрик, 
Британи Сноу, Ребъл 
Уилсън, Елизабет Банкс, 
Алексис Нап, Адам Де-
Вайн, Кристофър Минц-
Плас, Джон Майкъл 
Хигинс и др.

12.00 „По средата” - сериал
13.00 „Супер екипаж” - сериал
14.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата пла-

нета” - еп.90
17.00 „Домашен арест” - с.3 

еп.3, 4
18.00 „По средата” - с.9 еп.4, 5
19.00 „Столичани в повече” - 

с.10 еп.2
20.00 „Новите съседи” - en.41
21.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 „Двама мъже и полови-

на” - с.3 еп.12, 13
23.00 Премиера: „Супер еки-

паж” - 21 еп.21, с.2 еп.1
00.00 „Били Медисън” - ко-

медия (САЩ, 1995), 
режисьор Тамра Дейвис, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Дарън Макгавин, Бри-
джит Уилсън, Брадли 
Уитфорд и др.

02.00 „Мутра по заместване” 

вТорник, 29 окТомври
06.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.7, 8
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ - с.3 

еп.3, 4
10.00 „Извънземните ми 

изядоха домашното” - 
комедия, фентъзи, прик-
люченски, семеен (САЩ, 
2018), режисьор Шон 
Макнамара, в ролите: 
Дан Пейн, Кирстен Ро-
бек, Лорън Макнамара, 
Шон Макнамара, Джей-
дън Грег, Тристан Риск 

12.00 „По средата” - сериал
13.00 „Супер екипаж” - сериал
14.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата пла-

нета” - еп.91
17.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.17, 18

18.00 „По средата” - с.9 еп.6, 7
19.00 „Столичани в повече” - 

с.10 еп.3
20.00 „Новите съседи” - en.42
21.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 „Двама мъже и полови-

на” - с.3 еп.14, 15
23.00 Премиера: „Супер еки-

паж” - с.2 еп.2, 3
00.00 „Извънземните ми 

изядоха домашното” 
/п./ - комедия, фентъзи, 
приключенски, семеен 
(САЩ, 2018)

02.00 „Мутра по заместване” - 
сериал

03.00 „По средата” - сериал

04.00 „Столичани в повече” - 
сериал

05.00 „Мутра по заместване” - 
сериал

срЯДа, 30 окТомври
06.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.9, 10
07.00 „Столичани в повече” - 

сериал
08.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 „Комиците и приятели” 

/п./ - комедийно шоу 
(2019 - есен), еп.17, 18

10.00 „У дома” - анимация, 
приключенски (САЩ, 
2015), режисьор Тим 
Джонсън

12.00 „По средата” - сериал
13.00 „Супер екипаж” - сериал
14.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата пла-

нета” - еп.92
17.00 „Домашен арест” - с.3 

еп.5, 6
18.00 „По средата” - с.9 еп.8, 9
19.00 „Столичани в повече” - 

с.10 еп.4
20.00 „Новите съседи” - en.43
21.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 „Двама мъже и полови-

на” - с.3 еп.16, 17
23.00 Премиера: „Супер еки-

паж” - с.2 еп.4, 5
00.00 „У дома” /п./ - анимация, 

приключенски (САЩ, 
2015 г.)

02.00 „Мутра по заместване” - 
сериал

03.00 „По средата” - сериал
04.00 „Столичани в повече” - 

сериал
05.00 „Мутра по заместване” 

ЧЕТвърТък, 31 окТомври
06.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.11, 12
07.00 „Столичани в повече” - 

сериал
08.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ - с.3 

еп.5, 6
10.00 „Голямата работа” - 

комедия (САЩ, 2016), 
режисьор Бен Фалкон, в 
ролите: Мелиса Маккар-
ти, Кристен Бел, Питър 
Динклидж, Кати Бейтс и 
др.

12.00 „По средата” - сериал
13.00 „Супер екипаж” - сериал
14.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата пла-

нета” - еп.93
17.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.19, 20

18.00 „По средата” - с.9 еп.10, 
11

19.00 „Столичани в повече” - 
с.10 еп.5

20.00 „Новите съседи” - en.44
21.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 „Двама мъже и полови-

на” - с.3 еп.18, 19
23.00 Премиера: „Супер еки-

паж” - с.2 еп.6, 7
00.00 „Голямата работа” - ко-

медия (САЩ, 2016)
02.00 „Мутра по заместване” - 

сериал
03.00 „По средата” - сериал
04.00 „Столичани в повече” - 

сериал
05.00 „Мутра по заместване”
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Åвропейските 
домове преç XIX век 

„Ïîìни ñлаâата“

Десетгодишната анджелика Йоновска от 
плевенската арт школа „колорит“ е получи-
ла за своя рисунка „Златен плакет“ в индия 
от състезание с 40 000 деца от цял свят. Това 
съобщи майя ананиева - художествен ръко-
водител на школата.

м а л -
ката ху-
дожнич-
ка от 
п л е в е н 
участва 
в меж-
д у н а -
р о д н и я 
о н л а й н 
конкурс 
за ри-
сунка, а 
отличи-
ето бе 
връчено 
на тържествена церемония в град Тривандрум 
- столицата на южноиндийския щат керала, по-
ясни ананиева. престижната награда бе полу-
чена от министъра на туризма, а анджелика 
бе едно от 10-те отличени деца от цял свят, 
уточни ананиева.

Облика и декорацията на европейските до-
мове през  XIX век показва мобилната изложба 
„Луксът на XIX век“, с която регионалните музеи 
на Бургас и Русе гостуват на Музея на народни-
те художествени занаяти и приложните изкуства 
в Троян. Експозицията ще може да се види до 8 
декември в музея.

Експонатите показват периода на „алафранга-
та“, когато българите започват да се увличат по 
европейската мода в облекло, външен вид и бит.

Изложбата включва основната част от експо-
зицията „Дарени и спасени съкровища“ на реги-
оналния исторически музей - Бургас.

Колекциите съдържат предмети от европей-
ското приложно изкуство - часовници, сервизи, 
картини, огледала, кутии за бижута, скулптури от 
бронз и порцелан. Тези ценни образци са задър-
жани и конфискувани от регионалното митниче-
ско управление - Бургас, при два различни опита 
за нелегален трафик на културни ценности през 
територията на България.

Постъпилата през 1996 г. „френска колекция“ 
включва 13 настолни часовника, 32 вази и 11 
свещници към тях, абажури, полилеи, сребърни 
подноси, сребърен сервиз за ликьор, аплици и 
част от будоар. Предметите са датирани от края 
на XVIII и XIX век. Това е епохата на романтизма. 
През 1998 г. е задържана на митницата и постъп-
ва в музея т. нар. румънска колекция, която съ-
държа картини, огледала, полилеи, сервизи и др. 

Военни демонстра-
ции и средновековни 
занаяти видяха гости-
те на Петия среднове-
ковен събор „Помни 
славата“ на крепост-
та Туида край Сливен, 
съобщиха от екипа на 
крепостта.

Туида се превърна 
в машина на време-
то, пренасяйки посе-
тителите в епохите на 
Античността и Сред-
новековието. В сред-
новековните битки имаше сблъ-
съци на тежко въоръжени бой-

ци, в различни „майсторилници“ 
на древни занаяти бяха показани 

изработване на оръжия, защит-
но въоръжение, предмети от би-
та и елементи от облеклото, ук-
раси и бижута. Имаше старин-
ни ритуали, пазар на роби, ез-
да, средновековна кухня и на-
питки, както и интересни игри. 
Участваха клубове за историче-
ски възстановки, реконструкто-
ри и занаятчии от цялата страна 
и чужбина.

Съборът припомни духа на 
старата българска военна тра-
диция - Есенният сбор на вой-
ските, който българите са про-
веждали в Деня на великомъче-
ник Димитър Мироточиви (Со-
лунски). Съборът „Помни слава-
та“ беше организиран по повод 
празника на град Сливен.

Наскоро приключи петият Празник 
на баницата в търговищкото село Ма-
кариополско. Домакините от населе-
ното място демонстрираха своите ку-
линарни умения пред местните хора и 
гости от региона. Бяха изложени над 
50 вида баници, както и тиквеници, 
щрудели, баклави, кексове. Имаше и 
демонстрации по замесване на дър-
пана баница - характерна за кухнята на мест-
ните, чийто корен е от Дряновско.

За два от експонатите беше организира-
но наддаване - за вита баница и за тиквеник. 
Средствата от продажбата им постъпиха като 
дарение за дейността на местното читалище.

та „Пътят на 
червеногу-
шата гъска“ 
на Българ-

ското друже-
ство за защита 

на птиците про-
следи местата за 

почивка в дългото 
пътуване от Сибир-

ската тундра до 
Приморска Доб-

руджа и обратно, пре-
пятствията и опасности-
те, които застрашават 
вида, съобщи експер-
тът в дружеството Ни-
колай Петков. На кри-
лете на червеногушата 
гъска посетителите мо-
жаха да „изпитат“ без-
покойството, причине-
но от ловците и вятър-

От Сибирската тундра до 
Приморска Добруджа

С ученическо със-
тезание по информа-
ционни технологии в 
тунджанското село Бо-
яджик беше отбелязана 
116-ата годишнина от 
рождението на Баща-
та на компютъра Джон 
Атанасов, съобщиха от 
общинския пресцен-
тър. Състезанието се 
състоя в две дейности. 
В направление "Мулти-

медия" участваха отбо-
ри на ученици от пети, 
шести и седми клас с 
проект на тема "Мое-
то училище". В "Мулти-
медийни приложения" 
отборите бяха от осми, 
девети и десети клас 
с проект на тема "На-
следството на Ямбол-
ския край".

Отличилите се бяха 
наградени пред памет-

ника на Джон Атанасов 
в центъра на Бояджик 

- родното място на не-
говия баща.

Малка художничка 
получи награда в Индия

Кулинарна демонстрация

Музикална програма представиха самодей-
ци при читалищата от селата Макариополско и 
Буховци, квартал Въбел, както и състав от дет-
ския фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“ 
при Центъра за младежки дейности и иници-
ативи в Търговище.

В Европейските дни 
на птиците - 5-6 
октомври, деца и 

възрастни успяха да 
съпреживеят мигра-
цията на световно за-
страшената червеногу-
ша гъска чрез ин-
терактивна 
и з -
лож-
б а 
в Зеле-
ния образо-
вателен център 
в Шабла.

Е к с п о з и ц и я -

ните генератори. Ани-
мация показа как гър-
межът на пушки пречи 
на птиците да се хранят, 
а в слабо физическо със-
тояние те могат да за-
гинат или да пропуснат 
размножителния пери-
од, разказва Петков. За-
едно с откриването на 
изложбата ученици от 
училища в региона по-
сетиха Шабленското и 
Дуранкулашкото езеро, 
които са зимен дом на 
червеногушата гъска.

та „Пътят на 
червеногу-
шата гъска“ 
на Българ-

ското друже-
ство за защита 

на птиците про-
следи местата за 

почивка в дългото 
пътуване от Сибир-

ската тундра до 
Приморска Доб-

Приморска Добруджасъпреживеят мигра-
цията на световно за-
страшената червеногу-
ша гъска чрез ин-
терактивна 
и з -
лож-

в Зеле-
ния образо-
вателен център 
в Шабла.

Е к с п о з и ц и я -
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Питбул е нахапал двама души 
– баща и син, в село Сейдол, 
община Лозница. Постра-
далите са на 48- и 26-го-
дишна възраст. По ин-
формация на полицията  
между тримата е възник-
нало пререкание и живот-
ното било насъскано от сто-
панина му, който преди това 
нанесъл порезна рана на младия мъж. После куче-
то нахапало двамата в областта на краката. Раните 
се обработени от екип  медици за спешна помощ и 
пострадалите са освободени за домашно лечение. 
Малко по-късно собственикът на питбула е тестван 
за алкохол. Установено е, че е шофирал автомоби-
ла си с 2,94 промила. Той е задържан в РУ-Лозница.

10 Проблеми Конфликти

ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна ПЕтКОВА

Маскиран преби 
и ограби две жени 

Питбул е нахапал двама души 
– баща и син, в село Сейдол, 
община Лозница. Постра-
далите са на 48- и 26-го-

формация на полицията  

нало пререкание и живот-
ното било насъскано от сто-
панина му, който преди това 

община Лозница. Постра-

Евакуираха 
уЧилиЩЕ

ученици са били ева-
куирани от основно 
училище в Търговище 
заради проблем в хра-
нилище на химическа 
лаборатория.

получил се е про-
бив на сярна кисели-
на от херметически за-
творена колба, в резул-
тат на което са послед-
вали разлив и задимя-
ване. своевременно на 
мястото са пристигна-
ли екипи на пожарна-
та и полицията. педа-
гогическият персонал 
е действал адекватно, 
като веднага след за-
действане на сигнална-
та система са изведе-
ни учениците. учебни-
те занятия са били въ-
зобновени.

инЦиДЕнТ 
с локомоТив

Дизелов локомотив 
на БДЖ се е сблъскал с 
моторен влекач на гара-
та в каспичан. постра-
дали са двама машини-
сти, единият с леки кон-
тузии, другият със счу-
пени ребра. До произ-
шествието се е стигнало 
при маневра, при коя-
то локомотивът е тряб-
вало да доближи мото-
рен влекач и да се скачи 
с него. при нея обаче, 
вероятно поради греш-
ка на машиниста, локо-
мотивът не намалил, а е 
блъснал влекача.
шумЕнЕЦ Заплаши 

раДиосТанЦиЯ
полицаи са задържа-

ли 57-годишен шуме-
нец, заплашил да поста-
ви взривно устройство 
в радиостанция. За на-
меренията си мъжът съ-
общил на спешния те-
лефон. след предприе-
ти незабавни действия 
била установена само-
личността му. при пре-
търсване в дома му не 
били намерени оръ-
жия. пред униформе-
ните мъжът обяснил, че 
причина за отправени-
те закани е музика, ко-
ято пускали по радиото.

прЕБиха Циганин 
До смърТ

мъж на 55 години от 
ромския квартал „из-
ток” в пазарджик е по-
чинал в ареста на мест-
ното полицейско упра-
вление. Той е бил пре-
бит от търговци на тик-
ви, докато опитвал да 
открадне част от стока-
та. нападението е ста-
нало на пазара до църк-
вата „св. петка”.

Измамници взеха 38 хил.
лв. от наивници

Ìоми÷е насилено 
от въçрастни 

Ðодители откриõа 
болното си дете мúртво

Маскиран мъж преби 
две жени при грабеж в 
плевенско село, съоб-
щиха от ОД на МВР-Пле-
вен. В 
п о л и -
ц и я т а  
е по-
л у ч е н 
сигнал 
за на-
н е с е н 
п о б о й 
на две 
ж е н и 
от пле-
венско-
то село 
Б о х о т . 
Н е з а -
б а в н о 
на мес-
топрестъплението са 
изпратени полицейски 
служители. Установе-
но е, че пострадалите - 
две жени на 78 и 71 г., са 

Двама възрастни мъ-
же, единият на 62, а дру-
гият 77-годишен, са за-
държани за изнасилва-
не на малолетно моми-
че на 13 години. Блуд-
ствените действия са 
били извършени в ром-
ската махала в Разлог. 
По първоначални данни 
насилниците нямат род-
нинска връзка с жертва-
та. Те обаче са я позна-
вали. Сигналът срещу 
задържаните е подаден 

от бабата на пострада-
лото момиче.

Ако прокуратурата 
докаже вината на два-
мата мъже, те са запла-
шени с наказания от 3 
до 15 години лишаване 
от свобода. Заподозре-
ните за престъпление-
то са арестувани часо-
ве след случилото се. 
Определена им е мяр-
ка за задържане за 72 
часа. Дали ще останат в 
ареста, съдът ще реши.

оставям парите. Като 
съм тръгнал, е отишъл 
да си ги вземе“, доба-
вя съпругът й Атанас. 

Мнимите полицаи 
обещали на възраст-
ните хора, че ще бъдат 
възнаградени от дър-
жавата, щели да им от-
пуснат 10 кубика дър-
ва, за да се отопляват 
през зимата, и със 70 
лева щели да им уве-
личат пенсиите. 

Казаха ни „не се при-

теснявайте, няма сми-
съл да идва сина ви в 
полицията“, разказва 
Атанас Тасев.

„Гледахме уж по те-
левизията подобни 
случаи и пак лапнахме 
въдицата”, добавя той.

от полицията от-
ново предупрежда-
ват, че при полицей-
ски операции орга-
ните на реда никога 
не искат пари и цен-
ности от гражданите.

нападнати от маскиран, 
който е разбил входна-
та врата на къщата им. 
След заплахи грабите-

лят е от-
нел 40 
лева и 
избягал. 
П о т ъ р -
певшите 
са пре-
гледани 
в Спе-
шен ме-
д и ц и н -
ски цен-
тър-Пле-
вен, къ-
дето е 
устано-
вено, че 
са с ох-

лузни рани, без опас-
ност за живота и са осво-
бодени за домашно ле-
чение. Уведомен е де-
журният прокурор.

Питбул нахапа 
баща и син

Влак е ударил авто-
мобил на жп прелеза 
при софийския квар-
тал Кубратово в между-
гарието Илиянци - Све-
товрачене, съобщиха от 
пресцентъра на БДЖ.

54-годишна жена е 
загинала на място, а 
спътничката й е отка-
рана в "Пирогов", като 
състоянието й е тежко. 
Железопътният прелез 
е съоръжен с автома-
тична светлинна и зву-
кова сигнализация и тя 
в момента на инцидента 
е била редовно задей-
ствана.

Влакът София - Бур-
гас е престоял часове в 
участъка Илиянци - Све-
товрачене. В компози-
цията са пътували 115 
души. След приключ-
ване на следствените 
действия влакът е про-
дължил пътуването си.

Íераçумна 
øоôüорка 

çагина 
на прелеç

18-годишен младеж 
с шофьорска книжка 
от едва седем месе-
ца причини жестока 
катастрофа, при коя-
то загинаха шестима 
души. Инцидентът е 
станал на пътя Габро-
во - Казанлък в райо-
на на село Хаджиди-
митрово.

По първоначални 
данни има употреба 
на алкохол от стра-
на на младия шофьор, 
причинил катастро-

фата. С колко проми-
ла обаче младежът е 

седнал зад волана, ще 
бъде изяснено, след 
като излязат резулта-
тите от назначените 
експертизи. 

Спътниците му са 
на възраст между 18 
и 30 години. Петимата 
се връщали от годеж. 

***
При поредна теж-

ка катастрофа на пъ-
тя София – Варна за-
гинаха още петима ду-
ши. При челния удар 
на два автомобила 

сред жертви-
те са и две де-
ца, двама мъ-
же и една же-
на. Инциден-
тът се случи в 
участъка меж-
ду Кьосевци и 
Камбурово.

В е р о я т -
ната причи-
на за тежка-
та катастро-
фа е грешка в 
преценката на 

единия от участници-
те в нея.

Жертви на пътя

25-годишният Марин Николаев 
Георгиев, който цяло лято бе из-
дирван в района в Бургаска об-
ласт, е открит мъртъв. Новината 
потвърди майка му, която лично 
го е разпознала в моргата. 

Мумифицираното тяло на мла-
дия мъж от Ямбол е намерено от 
случайни минувачи на метри от 
психиатричната болница в Радне-
во, където той се е лекувал, пре-
ди да изчезне. 

Семейството му го издирваше 
повече от 70 дни. Родителите му 

проведоха собствено разследва-
не, но получиха редица противо-
речиви показания.

Докато са издирвали единстве-
ното си дете, двамата са попадна-
ли на шокираща следа за смърт-
та му. 

С тях са се свързали и други 
близки на безследно изчезнали 
пациенти на психиатрията, кои-
то са откривани месеци по-късно 
- мъртви и с мумифицирани тела, 
без да е ясна точната причина за 
смъртта им.

Телефонни измам-
ници забогатяха с 
38 000 лева благода-
рение на наивни бъл-
гари, които им дадоха 
38 000 лева. 

Величка и Атанас 
Тасеви от петричкото 
село Марино поле са 
измамени по схемата 
„полицейска акция“. 
Те разказаха как мо-
шениците са ги при-
нудили да си хвър-
лят телефоните в ко-
фа, пълна с вода, и как 
са оставили всичките 
си спестявания в най-
лоново плик зад авто-
бусна спирка. 

„Едните ни заплаши-
ха ни, че ще пострада 
дъщеря ми, а други-
те ни излъгаха, че са 
полицаи, за да им съ-
действаме, каза Велич-
ка Тасева.

Единият от измам-
ниците е бил в тъмно-
то, за да наблюдава как 
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ДимитровДен

Ц ъ р к в а т а 
„Свети Дими-
тър” се нами-
ра под севе-
роизточния 
склон на хъл-
ма Трапези-
ца на десния 
бряг на ре-
ка Янтра. Тя е 
най-старата 
и точно дати-
рана средно-
вековна тър-
новска църк-
ва. Свързана е с обя-
вяването на въстани-
ето през 1185 г. под 
ръководството на бо-
лярите Петър и Асен 
за отхвърляне на ви-
зантийското владиче-
ство. В нея са короня-
сали първите владете-
ли от Асеновата динас-
тия - Петър, Асен и Ка-
лоян. Малко по-късно, 
в края на XVII или на-
чалото на XVIII в., към 
църквата бил създа-
ден и манастир. 

Църквата и мана-
стирът около нея про-

вени през 1906 – 1921 
г. от търновското архе-
ологическо дружество. 
Цялостните научни ар-
хеологически проучва-
ния започват през 1971 
г. под ръководството 
на доц. Я. Николова и 
М. Робов. Външната де-
коративна украса е по-
стигната чрез редува-
нето на камък, хороса-
нова спойка и тухли и 
засилена от вградени-

те четирилистни усти-
ета и панички, покрити 
с разноцветна глазура. 

Църквата се отна-
ся към т. нар. църкви 
със “стегнат кръст”. Фа-
садите на храма са ук-

расени с характерните 
за късносредновеков-
ната епоха ниши, опа-
сани с разноцветни 
керамични панички и 
розети, покрити с гла-
зура. Паметникът е из-
пълнен с т. нар. смесен 
градеж. 

Ахитектурната рес-
таврация на светиня-
та започва през 1977 
г. въз основа на резул-
татите от археологи-

ческите проучва-
ния на доц. Янка 
Николова по про-
ект на арх. Тео-
фил Теофилов. 

Възстановени-
ят храм "Свети 
Димитър" е от-
крит като музеен 
обект през 1985 
г. във връзка с 
8 0 0 - г о д и ш н и я 
юбилей от въста-
нието на Петър и 
Асен срещу ви-

зантийския поробител 
и обявяването на Тър-
новград за столица на 
възобновената българ-
ска държава. 

Обявена е за народ-
на старина.

Светинята на велико търново

Гергьовден и Дими-
тровден са двата 
основни празника, 

които определят сто-
панския календар на 
българите – от Гергьов-
ден до Димитровден е 
лято, а от Димитровден 
до Гергьовден – зима. 
Този ден, известен и 
под името Касъм, бе-
лежи границата меж-
ду лятото и зимата и 
сред мюсюлманите в 
България. В народни-
те представи св. Дими-
тър е брат близнак на 
св. Георги. Често два-
мата са изобразявани 
заедно върху иконите 
като светци воини, а 
в по-късната иконогра-
фия - като конници. Ко-
гато иконата е само на 
св. Димитър, той е изо-
бразяван как пробожда 
от коня си 
паднал чо-
век. 

В българ-
ската тради-
ция, тъй ка-
то на този 
ден започва 
зимата, гле-
дат мравки-
те, за да раз-
берат каква 
ще е тя. Ако 
м р а в к и т е 
все още из-
лизат от 
мравуняци-
те, се вяр-
ва, че зима-
та ще е ле-
ка. Ако на 
Димитров-
ден вали - 
зимата няма да е добра. 
Ако луната на този ден 
е пълна, през годината 
ще има много мед. Ако е 
безлуние „кошарите ще 
са празни”. 

Понеже Димитров-
ден е един от годишни-
те празници, който в на-
родния календар беле-
жи смяната на сезоните, 
се среща вярването, че в 
нощта срещу този праз-
ник небето се отваря и 
праведните могат да ви-
дят рая – така както то-
ва става и срещу Коле-
да, Богоявление и Пре-
ображение.  

От Димитровден ста-
дата тръгват на зиму-
ване. Реколтата вече е 
прибрана и се поставя 
началото на неделните 
хора на мегдана. Хоро-
то на празника се нари-
ча „чобанско”, тъй като 
се повежда от пастир. В 
следващите два дни на-
емните овчари почиват 
и стопаните сами изли-

зат да пасат стадата си. 
Затова тези дни се на-
ричат „чобански праз-
ници”. 

Наемните работни-
ци – ратаи, овчари, го-

ведари, а в по-ново 
време – и слугините в 
градските къщи, се на-
емат от Димитровден 
до Димитровден. Това 
е денят, в който им се 
плаща за изминалата 
година – затова се на-
рича разпус, но пак то-
гава се разписват анга-
жиментите им за след-
ващата година.  

Именниците носят в 
църквата обредна хра-
на арта или артос – пе-
тохлебие, сурово жи-
то или брашно, олио и 
вино. Храната се нари-
ча за здраве. На петте 
малки хлебчета, украсе-
ни с просфора, се сла-
га по една свещ. Свеще-
никът прекадява трапе-
зата и прочита молитва. 
На него се дава едното 

хлебче, а останалите се 
раздават. Олиото и ви-
ното се оставят в църк-
вата, а житото се запазва 
и се слага в семената за 
посев. С брашното же-

ните месят хляб, който 
свещеникът раздава. На 
места в Странджа  колят 
курбан прасе – като на 
Коледа. Там празникът 
продължава три дни, съ-
що като Рождество Хри-
стово. 

Св. Димитър е сред 
най-често срещаните 
светци семейни покро-
вители. В Ловешко все-
ки такъв род има свой 
оброчен камък на све-
теца, където се коли 
 курбан. 

Денят след празника 
– 27 октомври,  се на-
рича Мишовден и се по-
чита от жените за пред-
пазване от мишки. Наз-
ванието им е забране-
но – затова ги наричат 
поганци.  За да се пред-
пазят от тях, жените не 

работят нищо този ден. 
Те замазват с глина или 
кал някоя дупка в стена-
та или четирите ъгъла и 
казват, че лепят на миш-
ките очите. 

В чест на семейния покровител

Свети великомъченик Димитър е роден през 
III в. в Солун. Баща му бил градоначалник и тай-
но изповядвал християнството. Посветил и си-
на си в православната вяра.

След смъртта на родителите си Димитър 
бил назначен от император Максимилиан за 
градоначалник на Солун, като му било поръча-
но да преследва християните. Но той открито 
започнал да изповядва и слави името на Спа-
сителя.

През есента на 306 г. на връщане от поход но-
вият източен император Галерий спрял в Со-
лун и узнавайки за измяната, заповядал да за-
творят Димитър в тъмница, където бил убит.

При строежа на големия храм, посветен на 
светеца, намерили мощите му, от които те-
чало лековито миро. Положили ги в сребърен 
ковчег за поклонение. Свети великомъченик Ди-
митър много пъти спасявал Солун от вражески 
нападения. Култът към светеца е изключител-
но популярен на Балканите и в Русия.

съществували до трета-
та четвърт на XIII в., ко-
гато били разрушени, 
най-вероятно при зе-
метресение. По-късно, 
през XV в., с материали 
от разрушената църква 
"Свети Димитър" южно 
от нея била издигната 
друга църква, която ле-
жи върху основите на 
южната манастирска 
сграда. След разруша-
ването на църквата "Св. 
Димитър" и манастира 
тук бил създаден голям 
християнски некропол, 
който просъществувал 

до на-
ч а л о т о 
на XX в. 
В края 
на XVIII 
в. и на-
ч а л о т о 
на XIX 
в. църк-
вата би-
ла огра-
б е н а 
от кър-
джалии. 
П р е з 

втората половина на 
XIX в. е силно повреде-
на, а земетресението 
през 1913 г. окончател-
но я унищожава. Остава 
запазена само апсидата 
с фрагменти от ориги-
налните стенописи. 

В олтарната част на 
храма са запазени ос-
танки от два стенописни 
слоя. По-ранният като 
дата се отнася към сто-
личния период на Тър-
новград. Запазени са 
изображенията на шес-
тима църковни отци и 
на автори на литургич-

ни текстове, участващи 
в сцената “Поклонение 
на жертвата”. Със сигур-
ност е идентифициран 
образът на св. Кирил 
Александрийски. Във 
втория регистър е из-
образена процесия на 
ангели-дякони, които са 
част от сцената “Божест-
вена литургия”. Вторият 

живописен пласт дати-
ра от края на XVI – на-
чалото на XVII в. Към не-
го принадлежи сцената 
“Пиета”. 

Първите археологи-
чески разкопки са пра-

26 окТомври -

въстанието на асеневци

Чобанско хоро
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Слънчева усмивка!

Добринище - скътано 
в сърцето на Пирин пла-
нина. Заедно с Банско и 
Разлог сякаш е събрало 
цялата вселена в букет от 
пейзажи, омайни хубости 
и пленяващи мелодии. За 
да им се насладиш, трябва 
да  дойдеш при тях, да от-
вориш сетивата си, да се 
нагледаш на лазурни не-
беса, да чуеш пиринските 
песни,  що от векове изви-
рат.  Струваше си да дой-

дем за втора година в то-
зи божествен край. Това 
щастие имахме ние, пен-
сионерите от  Сдружение 
СП-2004 - Бургас, с пред-
седател Вяра Андонова.

Групата беше сборна 
от 30 души. Инициато-
ри бяха ПК ”Четирилист-
на детелина”, кв. Ветрен, 
с председател  Мара Фи-
липова. Присъединиха се  
приятели от ПК гр. Бъл-
гарово, ПК ”Златна есен”, 

кв. „Меден рудник”, ПК 
”Морски звуци”, Бургас, 
ПК кв. „Изгрев”, Бургас. 
Прекарахме пет вълшеб-
ни дни в хотел „Добрини-
ще” при прекрасни усло-
вия. Пет дни, пълни с удо-
волствия, разходки, екс-
курзии до Банско, Разлог, 
връх Безбог и Безбожко-
то езеро, Добърско. Ве-
черите ни бяха изпълне-
ни с песни, хора и забава 

на площада.  Добринище, 
Банско и Разлог пленяват 
с удивителна чистота! 

Навред зеленина и 
цветя! Цветни пъстри во-
допади пръскат красо-
та и аромат. Цялата тая 
хармония  те завладя-
ва  и омагьосва.  Разго-
варяхме с група пенсио-
нери от дневния Център 
за стари хора. Запознах-
ме се с кмета на Добри-
нище, благодарихме му за 
реда и чистотата на гра-
да. Докосвайки се до при-
родата на този прекрасен 
рай, още веднъж  се уве-
рихме, че най-истински-
ят, единствен свят за все-
ки от нас е отечеството ни 
България!

Тонка пЕТкова, 
председател на 

литературен клуб 
„мариана велева”,

сдружение сп-2004 - 
Бургас

С младежки дух До нови срещи

И з н и з а 
се още едно 
п р е к р а с н о 
лято от пъст-
рата броени-
ца на живота. 
В ККП “Ща-
стливеца“ – 
Свищов, ви-
наги сме го-
тови да срещ-
нем нови приятели. Срещите ни  често се 
превръщат в празници, защото българската 
ни потребност е такава – обичаме да се съ-
бираме, да общуваме, да споделяме. Това е 
един от изпитаните начини да се спасяваме 
от трудното ежедневие, да забравяме болки 
и горчилки и подкрепяйки се един друг, да 
се зареждаме с положителна енергия. В гра-
да на Щастливеца богати и благословени са 
душите ни. За това много допринася наша-
та неуморна, отзивчива, всеотдайна пред-
седателка Мария Радулова.  Тя носи нещо 
от магията на Дунава – вечно движеща се 
вода, която има способността да променя, 
да пречиства, да вдъхва живот.

Мина лятото, но някои от нас още пазят 
прекрасни спомени от летуването си във 
Видима. Четиридесет човека от нашия клуб 
заедно с представители от селата Вардим, 
Козловец и Морава се насладиха на чистия 
планински въздух и величествената приро-
да, проведоха спортни състезания, отбеля-
заха по подобаващ начин годишнината от 

Както всяка година в средата 
на октомври, в Двореца на кул-
турата и спорта във Варна се 
провежда националният фести-
вал „Листопад на спомените”. В 
тазгодишното му 24-то издание 
участваха 110  самодейни колек-
тива и 30 индивидуални изпъл-
нители от пенсионерските клу-

бове и народните читалища от 
цялата страна. Пред многоброй-
на публика, която присъстваше 
на сутрешните и следобедни-
те концерти, вокалните и фол-
клорните формации, певците и 
инструменталистите се впуснаха 
в благородна надпревара за за-

Музикални и певчески
 празници

Членове на пенсионерски-
те клубове от селата Ценово, 
Белцов и Беляново се събра-
ха, за да отпразнуват заедно 
Международния ден на въз-
растните хора. 

Макар и с побелели коси, 
жените и мъжете показаха, че 
младежкият дух все още кипи 
в тях и няма намерение да ги 
напусне скоро. 

Веселото настроение и по-
ложителните емоции продъл-
жиха с часове. Празникът бе-
ше съпроводен с много пес-
ни, хора и танци. 

За да изрази дълбокото си 
уважение към хората от тре-
тата възраст, на празненство-
то дойде и кметът на общи-
на Ценово д-р Петър Петров. 

„Празникът е хубав повод за 
пореден път да изразим ис-
креното си уважение, синов-
ната почит и признателност 
за грижите, напътствията и 
обичта, с които ни дарявате. 

Достойният ви живот и без-
ценният житейски опит, мъд-
ростта на годините и стре-
межът да пазите, продължа-
вате и предавате истинските 
семейни и обществени цен-
ности ни дават сили да отго-
варяме с достойнство на пре-
дизвикателствата на днешния 
ден“, изтъкна той в поздрав-
лението си. 

Възрастните хора получи-
ха поздравителни адреси от 
ръководството на НЧ „Христо 
Ботев“ и от ОбС на БСП. Хо-

рата от третата възраст, по-
вечето от които са участници 
и в самодейни състави, не се 
стърпяха и  разкриха част от 
талантите си. Те с въодушев-
ление пяха народни песни, 
местни поети рецитираха сти-
хове, танцьори се надиграва-
ха. Възрастните се впуснаха в 
различни развлекателни игри 
и надиграване, изпробваха 
късмета си в томбола. Всич-
ки заедно изпяха Химна на 
пенсионера, като си пожела-
ха здраве и до нови срещи. 

Тържества по случай 1 ок-
томври  - Международния ден 
на възрастните хора, се про-
ведоха и в останалите насе-
лени места от общината. 

марий пЕЙЧЕв

Искам да споделя с 
вас и вашите читате-
ли истинското ми удо-
волствие от ежегодния  
фестивал "Сребро в ко-
сите, песен в душите...", 
организиран от Сдруже-
ние СП-2004 – Бургас, с 
председател  Вяра Ан-
донова под патронажа 
на кмета Димитър Ни-
колов! Въпреки че, об-
що взето, съм критична 
към подобни меропри-
ятия, при провеждането 
на които често същест-
вува известна монотон-
ност, бях възхитена от 
стройната организация 
и възприетите критерии 
за оценка на участници-
те (индивидуални или 

групови). Нямаше над-
превара за места, а само 
споделено желание и за-
служени скромни награ-
ди и отличия за показа-
ните певчески, инстру-
ментални или хуморис-
тични умения на сцена-
та. Ние, от СП-2004, ра-
йон Аспарухово, Варна,  
се представихме тази го-
дина с две изпълнения 
на ФФ "Надежда" и две 
индивидуални изпълне-
ния под ръководството 
на Васко Върбанов.  До 
нови благодатни праз-
ници и срещи за всички! 

Зефира ДоБрЕва, 
завеждащ кмД  

в сп-2004, р-н 
аспарухово, варна  

Добри  приятели„листопад на спомените“, варна 2019

воюване на високите отличия. 
Компетентно жури с председа-
тел проф. Костадин Бураджиев – 
фолклорист, диригент и препо-
давател, и членове Георги Ма-
новски – фолклорист, диригент 

и музикант, Юлияна Чернева – 
актриса от Варненския театър 
„Ст. Бъчваров”, Ганчо Ганчев – 
главен художествен ръководи-
тел на детско-юношеската опера 
във Варна, и поп певеца и ком-
позитор Теди Генев, оценяваше 
безпристрастно техните изяви.

Очаквайте в бр. 45 репортаж за фестивала 
от нашия  специален пратеник Цветан илиев.

Именден на 
клуб „Надежда“
Наскоро  нашият пенсионерски клуб „Надежда“ 

– Варна, кв. Виница, празнува своя имен ден.
За съдбата на мъчениците Вяра, Надежда, Любов 

и тяхната майка София говори Ружана. Вълнуващо 
слово и стихове за най-ценните човешки добро-
детели – вярата, надеждата, любовта и мъдростта, 
прочете Кана.

Сърдечни поздрави и пожелания поднесоха г-н 
Дяков – директор АТС-Виница, и нашите приятели 
от НЧ “Прогрес“-1927 г”. Основателката, уреднич-
ка и доскорошен председател на клуба Димка Гю-
рова ни разказа историята му от неговото основа-
ване през 2000 г. до наши дни. 

Както винаги, масите бяха отрупани с вкуснотии, 
приготвени от сръчните ръце на жените. Сред музи-
ка, много смях и аплодисменти премина конкурсът 
„Мис Клубна членка“. Смелите дами Стефка, Анка, 
Соня, Ценка и Николина бяха оригинални и атрак-
тивни. Короната грабна Ценка Виденова. 

Отново прекарахме вълнуващ ден в любимия ни 
клуб и „така продължаваме с надежда, че животът 
се подрежда. Дорде дишаме и пеем, с надежда за-
дружно ще живеем“.

Елена кисимова

Съединението на България, други почива-
ха на море, трети останаха в града, за да си 
помогнат за зимата и да направят консерви.

Откриването на есенно-зимния сезон на 
клуба на 11 септември ни събра – отпочи-
нали, бодри и вдъхновени. 

Приехме плана с мероприятията до края 
на годината, който включва интересни и 
ползотворни инициативи, а изненадата на 
нашата председателка бе  гостуване на мъж-
ката група от клуба на пенсионерите в град 
Горна Оряховица с изнасяне на концерт. Ос-
танахме възхитени от изпълненията им, от 
водещата програмата – чаровната предсе-
дателка на клуба  Дарина Петрова, от ръко-
водителя на групата Аспарух Костов и орга-
низатора Георги Димитров. 

Така спечелихме в тяхно лице още добри 
приятели. До края на годината, а и след това 
ни предстоят още красиви и полезни изяви, 
изненади и хубави преживявания.

веселка колЕва, 
ккп „Щастливеца”, свищов
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Домашен

Лечебни корени берем през еСента

През есента цъфтящи билки и треви няма. 
но за сметка на това лечебните субстракти 
са се събрали в техните корени. именно сега, 
през този сезон, трябва да си съберем от тях, 
за да сме подготвени за зимните изненади – 
вируси от всякакъв произход. 

когато вадите корените, бъдете внима-
телни - ако наблизо растат други билки, да 
не ги объркате. корените се почистват от 
пръстта, измиват се със студена вода, сушат 
се на сянка или в сушилня при температура от 
35-40 градуса. съхранявайте ги на хладно, су-
хо място в затворени кутии, буркани или хар-
тиени торби.

валЕриана - лЕЧЕБЕн, 
или коТЕшки корЕн (Valeriana officinalis)
Намалява напрежението, успокоява нервната 

система, облекчава спазмите на мускулите и ве-

нозните съдове. Валерианата се използва при ис-
терия, конвулсии, силно сърцебиене, болки в сър-
цето, хроничен ентероколит, хипертония. Увели-
чава коагулацията на кръвта, което е нежелателно 
за възрастни хора, особено когато има заплаха от 
инфаркт или инсулт. При продължително приемане 
може да се появи чувство на депресия, сънливост, 
понижена производителност и нарушени функции 
на стомашно-чревния тракт. В такива случаи е не-
обходимо да се 
намали дозата 
или временно 
да се спре. 
оБикновЕно 

кървавиЧЕ 
(Polygonum 

bistorta)
Коренът съ-

държа танини 
и полифеноли, 
нишесте, проте-
ини, витамини С 
и А. Има стяга-
щи, противо-
възпалителни 
и хемостатични 
(кръвоспира-
щи) свойства. 
Дългосрочно-
то лечение мо-
же да доведе до 
запек. Билката е 
противопоказна за деца под 3 години. Събирайте 

твърди тъмнока-
фяви корени от 
стари растения. 
Те се измиват, 
изсушават се ле-
ко на чист въз-
дух, след това се 
сушат в сушилня 
при температура 
50-60 градуса.

ангЕлика  
мЕДиЦинска 
(Archangelica 

officinalis)
Корените от 

ангеликата се 
използват ка-
то подправка за 
ароматизиране 
на течности, ви-
но, месо, хлебни 
изделия и сладкарски изделия. 

Отвара от корените помага при стомашно-чрев-
ни заболявания, спазми, болести на горните ди-
хателни пътища (използва се като бактерицидно 
и отхрачващо средство). Противопоказно е при 
бременни жени. 

Препаратите от ангелика имат фотосинтезиращ 
ефект, тоест, ако се приема дълго време, човек не 
трябва да стои дълго на слънце, за да се избегне 
фотодерматоза, (зачервяване и покриване с ме-
хури). Корените се изчистват от почвата, измиват 
се добре, нарязват се и се изсушават на открито 
или в сушилня при температура не по-висока от 
40 градуса.

Следва

ИЗПИтАНИ РЕцЕПтИ

Да отпушим 
канала 

Хватки интересни

За Да БлЕснЕ  
оглЕДалоТо
Ако огледалото в 

банята се изпотява 
винаги когато се 
къпете, измийте 
го много добре 
с обезмаслител. 

Повтаряйте 
тази операция 
всяка седмица 
и ще се радвате 
на кристално чис-
то отражение. 

Ако имате медни съ-
дове, може да им възвъ-
рнете първоначалния 
блясък, като използва-
те сол и лимонов сок. 

С дунапренова гъба 
разтъркайте енергично 

разтъркате добре. 
След известно време 

отново ги разтъркайте 
и след това ги изплак-
нете обилно с вода.

ЗакаЧалка
Най-обикновената 

закачалка може да слу-
жи както в кухня-

та за окач-
ване на 

к ъ р -
пи и 

при-
б о р и , 

така и в 
г а р д е р о б а 

– тя ще ни спести 
много място в гардеро-
ба или килера – на тях 
може да окачим дам-
ските чанти.

около 2 л вода. 
Вдигнете чинийката и залейте 

канала с врялата вода и след това 
пуснете кранчето с топлата вода да 
тече още 2-3 минути.

Веро и лимонов сок
Причината, поради която верото 

се справя така добре с отпушване-
то на каналите, е, че има хлъзгава 
текстура. Това помага при премах-
ването на натрупаната мръсотия в 
тръбите. Разтворете 1 л веро в 3 л 
гореща вода. 

Добавете сок от 2-3 лимона и 
след това изсипете върху канала 
получения разтвор. Оставете за ед-

При кашлица  
и бронхит

Смачкват се добре 
два узрели обелени  
банана. Когато станат 
на каша, се добавят 2 с. 
л. захар и се разбърква 
добре. 

Залива се с 400 мл 
вряла вода и се оставя 
да престои 30 минути. 
Ако използвате вместо 
захар мед, добавете го, 
след като сместа поизс-
тине до около 40о. 

Вземайте от предва-
рително леко загрятата 
смес 4 пъти на ден по 
100 мл. 

Всеки ден  приготвяй-
те нова смес. За някол-
ко дни кашлицата ще из-
чезне.

При чернодробни 
заболявания

В половин литър вода 

се слагат шепа борови 
връхчета и още толко-
ва сушена мащерка. Ва-
ри се на водна баня око-
ло 20 минути. 

Пие се по половин 
чаша на ден сутрин на 
гладно. Лечението про-
дължава 1 месец.                                     

За засилване  
на имунитета 

Смесват се изсуше-
ни плодове от арония 
с шипки в равни части. 
Слагат се в термос и се 
заливат с вряла вода (на 
1 с. л. смес - 1 ч. ч. вода). 
Оставят се да киснат 1 
час. Чаят се пие 2-3 пъ-
ти на ден.

При хипертония
Пийте настойка от 

арония. 4 с. л. плодове 
се слагат в термос и се 
заливат с 1 л вряла во-
да. Така престояват през 
нощта. 

Взема се по 1 ч. ч. 30 
минути преди хранене.

При грип  
и настинка

     Два корена от джин-
джифил се обелват и 
се настъргват на рен-
де. Смесват се с поло-
вин килограм домашен 
пчелен мед. Разбърква 
се добре и се държи в 
хладилника.

     От сместа се кон-
сумира 3-4 пъти на ден 
по 1 с. л., а вкусът е по-
вече от зашеметяващ – 
сладко пикантен, сгря-
ващо вкусен.

Пускаш водата, започваш да се 
миеш, а мивката прелива. Ужас! 
А изобщо не трябва да се тре-

вожиш. Нужно ли е обаче всеки път 
да викаме специалисти? Или да ти-
чаме до магазина за поредния вреден 
препарат? Вече не! Можем сами да 
се справим, и то с продукти, които 
имаме вкъщи.

Оцет и сода за хляб
Содата и оцетът са напълно без-

вредни при почистването, но са не-
заменими и в домакинската работа. 
Изсипете една чаена чаша сода вър-
ху запушения канал, след което доба-
вете половин чаена чаша винен оцет. 

Веднага след това сложете отго-
ре плоска чиния, за да може содата 
и оцетът хубаво да слязат в канала. 
Изчакайте 30-40 минути да подей-
стват, но не повдигайте и не месте-
те чинията. Докато чакате, загрейте 

на нощ да 
подейства. 
На сутрин-
та загрейте 
2-3 л вода и 
ги изсипете 
в канала.

Кока-кола
Въпреки че звучи малко налуд-

ничаво, кока-колата има доста ин-
тересни и странни приложения и в 
домакинството. 

Купете от магазина една бутилка 
от 2 л и я изсипете в канала. 

Изчакайте 1-2 часа и стоплете 2-3 
л вода, след което залейте канала.

Профилактика
Бъдете сигурни, че горепосоче-

ните начини не само ще отпушат 
канала, ще го дезинфекцират, но и 
ще изгонят и лошите миризми. Ва-
жното, което трябва да запомните, 
е, че е нужна профилактика на ка-
налите. Препоръчително е на 2-3 
седмици да ги почиствате. 

повърхно-
стите, из-

чакайте де-
с е т и н а 
м и н у т и 
и ги из-

плакнете 
добре.

Ще почистите до-
бре плочките в баня-
та, ако смесите оцет 
и вода поравно и ги 
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БЪЛГАРИЯ
НАД ВСИЧКО! 

Да гледам в очите съкварталците си

  Край 
на про-
блемите 
с парки-
р а н е т о 
в синя и 
з е л е н а 
зона
  И н -

д и в и -
д у а л н и 
п а р к о -
места за 
живущи-
те в ра-
йона
  Въз-

становя-
ване на 
общинско предприятие “Чистота“
 Редовно почистване на малките 

улици в идеалния център
Драги жители на район „Средец“ - 

София! 
Аз, марио пунчев, съм единствен 

кандидат на патриотична и нацио-
налистическа партия или коалиция 
за кмет на район „Средец“ - София. 
Нека загърбим нашите различия! Да 
не разпиляваме патриотичния вот! 
Обединява ни МАЙКА БЪЛГАРИЯ! 
Гласувайте за мен! Няма да Ви под-
веда! БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО! БОГ 
Е С НАС! 

За кмет на район „средец“ 
- софия, №69! За листата за 
общински съветници №69, 
преференция 105!

Той е само на 32 години, но 
има политическа кариера, за 
която мечтаят мнозина. На 28 
години става общински съвет-
ник в столицата. Малко след то-
ва оглавява една от най-голе-
мите партийни организации на 
БСП в страната - тази в столич-
ния район „Красно село“. Пре-
ди това ръководи младежката 
партийна структура в района. 
Сега отново е кандидат за об-
щински съветник, но вече и за 
кмет на район Красно село.

Ако го попитате защо се е 
кандидатирал, ще ви каже: за да 
гледам в очите съкварталците и 
приятелите, с които съм израс-
нал в Красно село. Болезнено е 
всеки ден да се разминаваш с 
майки с колички, които ги бутат 
по улиците, защото тротоарите са заети от ко-
ли. Непоносимо е да срещаш възрастни хора 
и инвалиди, които прескачат дупки по улично-
то платно в кварталите. Гневен съм, когато се 
изсичат дървета и на мястото на кварталните 
градинки се появяват строителни площадки.

На официалната му програма на въпроса - 
защо е кандидат, отговорът е в 5 изречения:
 За бъдещето на децата ти
 За спокойствието на родителите ти
 За щастието на приятелите ти
 За всички нас
 За теб
Като общински съветник досега хората го 

запомниха с шумните акции и протести срещу 
презастрояването, замърсяването и корупци-
ята. Пестелив е на обещания и в програмата 
си е написал, че дава дума само за три неща:
 Ще спре презастрояването в района.
 Ще води битки за всяко дърво и всяка 

градинка.
 Ще направи така, че за всяко дете от ра-

йона ще има място в 
детска градина.

За всичко остана-
ло, както е написал, 
ще се допитва, ще 
решава и ще дейст-
ва заедно с жителите 
на района. На тях от-
сега раздава симво-
личен ключ от кмет-
ския кабинет в райо-
на и заявява, че все-
ки ден ще бъде при-
емен за всеки жител 
на района. Не крие 
личния си телефо-
нен номер и дори 
го съобщава от теле-
визионния екран. За-
това на досегашните 
му приемни като об-

щински съветник прелива от граждани. Не е ос-
тавил нито един зададен въпрос без отговор, 
не е подминал нито един поставен проблем. 
Предпочита честността: „Ще направя всичко 
възможно, но ако не може да стане, ще ви ка-
жа каква е причината.”

Има две висши образования, владее отлич-
но два езика, но няма никакво намерение да 
бяга и да се реализира по чужди земи, как-
то правят повечето от връстниците му с не-
говото образование и квалификация. Казва 
- тук съм се родил, значи имам отговорност 
към това място. Оставам да работя, защото 
наградата ми е хорската благодарност, кога-
то им помагам.

той е николай милчев николов, 
кандидат за кмет на район „крас-
но село“ с номер 56 и със същия но-
мер в листата на БсП за общински 
съветници. номерът на преферен-
цията за него е 109.

Днес, 30 години след 
началото на прехода, ос-
новният проблем на об-
щина Ловеч, както и за по-
вечето общини в страна-
та, са демографската кри-
за и обезлюдяването.

Тези отрица-
телни тенден-
ции могат да бъ-
дат преодоле-
ни единствено с 
промяна  във во-
дените до момен-
та политики на 
местно равнище. 
Освен подобря-
ване на инфра-
структурата ве-
че е време за ин-
вестиции в хора-
та. Бъдещето на 
Ловеч и на общи-
ната е невъзмож-
но без привлича-
не на млади спе-
циалисти  за клю-
човите сфери от 
живота на всеки 
един от нас:

- Здравеопаз-
ване

- Образование 
и култура

- Икономиче-
ско развитие - 
чрез професио-
нално подготвени кадри

Ето защо предлагам:
ЗДравЕопаЗванЕ
- търсене на пътища и 

средства за стабилизира-
не на МБАЛ „Проф. Парас-

кев Стоянов”,  или ней-
ното преструктуриране - 
Ловеч има нужда от сво-
ята голяма болница;

- осигуряване на об-
щинска денонощна апте-
ка и дентален център;

- предоставяне на 
стипендии и други въз-
можности, финансира-
ни от общинския бю-
джет, за млади специа-
листи с медицинско об-
разование;

- разработване на по-
литики за модерна здрав-
на профилактика;

- подобряване на про-
филактиката в малките 
населени места, учебни-
те заведения и детските 

градини на об-
щината.
оБраЗова-

ниЕ  
и кулТура

- създаване 
на условия и 
възможности 
за разгръща-
не на инте-
л е к т у а л н и я 
потенциал на 
младите по-
коления - бъ-
дещето на об-
щина Ловеч; 

- привлича-
не на мотиви-
рани и изклю-
чително до-
бре подготве-
ни млади пре-
подаватели;

- създава-
не на възмож-
ности за ак-
тивно спорту-
ване на мла-
дите хора;

- намаляване дела на 
отпадащите ученици;

- улесняване на диа-
лога на професионални-
те гимназии и работода-
телите в посока ускоре-
но развитие на дуалното 

образование;
- подкрепа на култур-

ните институти и насър-
чаване на иновативните 
културни събития.

икономика
- стимулиране на соци-

алната икономика и по-
добряване на инвестици-
онната среда;

- привличане на инова-
тивни производства, кои-
то да отварят нови пазар-
ни ниши;

- оптимизиране упра-
влението на общинската 
собственост съобразно 
приоритетите на общи-
ната и хората;

- улесняване на адми-
нистративните процеду-
ри за бизнеса и гражда-
ните;

- превръщането на Ло-
веч в средищен туристи-
чески център и налагане-
то му като туристическа 
дестинация в национален 
и международен план;

- облагородяване на 
парк „Стратеш“ и  Зоопар-
ка в Ловеч като важни ту-
ристически обекти;

- превръщането в парк, 
музей и галерия на тере-
на и сградите на старите 
казарми;

- грижа за културното 
наследство на града и об-
щината.

Бъдеще за Ловеч – мо-
дерен, зелен град с устой-
чиво развитие!

мои приориТЕТи
 Детска градина и ясла за всяко дете;
 Да поемем въздух – конкретни мерки за 

чистотата на въздуха;
 Спиране на презастрояването – без стро-

ителство в междублокови пространства, върху 
предвидени площи за детски площадки и пар-

кове. Справедливо обезщетяване на отчужде-
ни собственици;
 Достъп до Витоша чрез всекидневен транс-

порт и възстановяване на Драгалевския и Кня-
жевския лифт в съществуващите трасета;
 София без периферия – развитие на квар-

талите с изграждане на инфраструктура, култур-
ни центрове и спортни комплекси;
 Изграждане на канализационна система в 

населените места, в които липсва.

Разчитайте на мен!
мая манОлОва:

МОДЕРЕН ГРАД С УСтОйчИВО РАЗВИтИЕ
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УКРЕПВАНЕ НА 
ПРОСТАТАТА

„ПРОСтАтИЗАЛ ПЛюС“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Вита Õерб, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

атанас големеев,
гр. ямбол

простатизал плюс 
е натурален продукт, 
който спомага за ук-
репване и възстано-
вяване дейността на 
простатната жлеза. 
Подбраните билко-
ви екстракти съдър-

жат биологично актив-
ни вещества — фитос-
тероли, сапонини, та-
нини, органични кисе-
лини, които подкрепят 
здравето на простатата 
и подпомагат функции-
те на отделителната и 
половата система при 
мъжете.

Екстрактът от ле-
ска притежава пико-
чогонно, противовъз-
палително и съдосви-
ващо действие. Дреб-
ноцветната върбовка 
има диуретичен ефект 
и повлиява благопри-
ятно затрудненото, 
честото и болезнено 
уриниране.

От своя страна екс-
трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за пре-
махване задържането 
на урина и за отстра-

няване на пикочните 
инфекции. Биологично 
активните вещества, 
извлечени от невена, 
имат противомикроб-
но и противовъзпали-
телно действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт 
от билките леска, дреб-
ноцветна върбовка, 
гръмотрън и невен. 
Биологично активни-
те вещества, извлече-
ни от тези билки, при-
тежават много добро 
противовъзпалително, 
диуретично, спазмоли-
тично и болкоуспокои-
телно действие. 

простатизал плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, чес-
то и болезнено урини-
ране. Постепенно пре-
махва задържането на 
урина в пикочния ме-
хур. Съдейства и за от-
страняване на пикоч-
ните инфекции, които 
се явяват често услож-
нение на простатната 
хиперплазия. 

простатизал плюс 
спомага и за стиму-
лиране на сексуална-
та енергия при мъжете.

Здравейте, казвам 
се Атанас Големеев 
от град Ямбол. Напи-
сах това писмо, за да 
разкажа за чудесата на 
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.

Никога не съм имал 
сериозни проблеми със 
здравето. Но когато 
ходех до тоалетната, 
усещах слаба пареща 
болка при уриниране. 
Помислих, че  съм на-
стинал и затова е та-
ка. Болката обаче не 
премина, а дори запо-
чна да се усилва.  Вечер 
все по-често ставах 
по малка нужда, труд-
но уринирах и след то-
ва дълго време не мо-
жех да заспя.  Отидох 
на лекар и той уста-
нови, че простатата  
е уголемена. Започнах 
да пия лекарства, но 
след време установих, 
че ефектът е не-
задоволителен. 
Моят съсед то-
гава ми препо-
ръча ПРОСТАТИ-
ЗАЛ ПЛЮС. Запо-
чнах да вземам 
хапчетата и са-
мо след 2 месеца 
започнах да се 
чувствам по-до-
бре. Парещата 
болка постепен-
но изчезна, ури-
ниранито ми се 
облекчи. Върнах 
се отново във 
форма.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

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./

При поръчка на три ПрОдУкта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на България“.

СПРете ЦИГАРИте 
без стрес, без зависимост, 
без напълняване!

Alvofix за отказване от тю-
тюнопушенето е създаден на 
базата на дългогодишни из-
следвания в областта на нико-
тиновата зависимост и органич-
ните продукти, които могат да 
помогнат тя да бъде преборе-
на успешно.

Продуктът е преминал ус-
пешно през няколко различни 
клинични изследвания и тесто-
ве в най-известните институти 
по наркология в Европа. Участ-
валите в тях потвърждават по-
ложителния ефект от един курс 
(продължителност на курса 3 
месеца) на третиране.
очакваните резултати от при-
ема на алвофикс включват:
 Отказ от цигарите;
 Елиминиране на Синдро-

ма на абстиненция;
 Потискане на желание-

то за пушене след употреба на 
алкохол;
 Убиване на психологиче-

ската и физиологическата за-
висимост;
 Пълна детоксикация на 

организма;
 Без преяждане и наддава-

не на тегло;
Съдържанието на продукта 

се състои единствено от билко-
ви и растителни екстракти, как-
то и комплекс от подхранващи 
и пречистващи организма ми-
нерали и витамини. Те успеш-
но извършват пълна детокси-
кация на черния и 
белия дроб.

Акцентът в 
мощните органич-
ни съставки па-
да на сапонините 
– естествено сре-
щани в природа-
та вещества, ко-
ито блокират ре-
цепторите на удо-
волствието при 
пушене.
как ни въздейст-

ва Alvofix?
 Извлича кат-

раните и токсини-
те от организма;
 Особено до-

бри резултати дава при упори-
ти кашлици;
 Втечнява бронхиалния се-

крет и улеснява отхрачването;
 Премахва влечението ни 

към цигарите;
 Елиминира психологиче-

ската зависимост;
 Очиства организма от тю-

тюневите токсини;
 Потиска желанието за пу-

шене под влиянието на алкохол;
 Елиминира физическата 

зависимост към вредните на-
вици.
Alvofix - елиминира пушене-

то само с 1 курс
Сапонини – естествено ве-

щество, което помага да се от-
кажете от пушенето. Именно не-

го са намерили руски учени в 
лабораториите. То блокира ре-
цепторите на удоволствието 
от цигарите и кара организма 
да реагира на получаването на 
никотин.

по този начин хората не 
искат да пушат, а желанието 
им за това изчезва напълно

В основата на формулата 
на Alvofix са сапонини, билко-
ви екстракти и витамини. Бла-
годарение на тях се подобрява 
самочувствието, прочистване-
то на организма, без добавяне 
на допълнително тегло.

Alvofix — двуфазна систе-
ма за борба с пушенето, без 

мъки и странични ефекти.
как Alvofix помага да се от-

кажем от пушенето?
Растителният комплекс съ-

държа активното вещество са-
понини, витамини и екстракти 
от лекарствени растения. Кап-
ките предпазват мозъчните не-
врони от вредното въздействие 
на никотина, намаляват стреса 
и регулират обмяната на веще-
ствата.
 93% от бившите пушачи 

отчитат подобрение на сексу-
алната активност, повишена 
физическа активност и умстве-
ни способности. Те не наддават 
на тегло, не чувстват синдрома 
на глада.

Откажете се от пушенето без 
болка, без увеличаване на те-

глото, без раздразнителност.
мнението на специалиста:

“Тютюневата зависимост 
може да се сравни с херои-
новата. Само си помислете – 
никотинът навлиза в мозъка 
в рамките на 10 секунди след 
вдишването. Всеки втори пу-
шач страда от безсъние, раз-
дразнителност и упорита каш-
лица. Има доказан начин да се 
разделите с никотина веднъж и 
завинаги. Това е Alvofix – сред-
ство, което аз препоръчвам на 
моите пациенти. Той действа 
както вътре, така и извън него. 
Капсулите нормализират функ-
цията на вътрешните органи. И 
най-важното – изчезват симп-
томите на абстиненция и раз-

дразнителност“.
атанас атанасов,  

лекар  нарколог
Забравете за кашлицата и 

дихателните проблеми!
 20 минути след прием на 

Alvofix се повишава чувстви-
телността в крайниците вслед-
ствие подобряване на кръвооб-
ръщението.
 8 часа след прием на 

Alvofix в организма намалява 
количеството на въглеродния 
оксид в кръвта, нормализирай-
ки нивата на кислород.
 2 дни след прием на 

Alvofix се извежда никотинът 
от организма. Изведен изцяло, 
влечението към тютюнопуше-
нето намалява.
 2 дни след прием на 

Alvofix организма си възвръ-
ща вкусовите усещания, норма-
лизирайки функцията на вкусо-
вите рецептори.
 2 дни след прием на 

Alvofix организмът си възвръ-
ща обонянието, нормализирай-
ки функцията на обонятелните 
рецептори.
 3 дни след прием на 

Alvofix организмът възстано-
вява дишането. След три дни 
в дробовете се възстановява 
ресничестият епител. Тютюно-
пушенето унищожава микро-
скопичните реснички, изчист-
ващи дихателните пътища. За 
щастие тези реснички могат 

да бъдат възстановят. 
Alvofix спомага за ак-
тивното възстановява-
не на влакнестия епи-
тел.
 1 седмица след 

прием на Alvofix орга-
низма понижава кръв-
ното налягане, намаля-
вайки риска от инсулт, 
сърдечно-съдови забо-
лявания, сърдечна и бъ-
бречна недостатъчност, 
стенокардия.
 2 седмици след 

прием на Alvofix тютю-
нената кашлицата от-
слабва вследствие на из-
веждането на натрупа-

лите се в белите дробове вред-
ни вещества.
 2 седмици след прием на 

Alvofix организма напълно въз-
становява кръвообращението и 
оросяването на крайниците, ко-
ето от своя страна възстановява 
половия живот – по-силна и про-
дължителна ерекция при мъжете.
 3 месеца след прием на 

Alvofix се възстановяват цве-
тът и еластичността кожата. Ни-
котинът ограничава постъпва-
нето на кръв в горните слоеве 
на кожата, което я прави по-бле-
да, суха и допринася за нейно-
то набръчкване. Никотинът сти-
мулира появата на бръчки, тъй 
като блокира изработването на 
колаген.



23.X. - 29.X.2019 г.
43

2

Български16 Медицина Дълголетие

Åceííàòà 
äeïpecèÿ

Всеки ден човешкото тя-
ло отделя по една ракова 
клетка. Почти винаги имун-
ната система на човека 
убива тази клетка, но по-
някога това не става и то-
гава диагнозата е страшна.

 Единствено билката 
сладък пелин (Artemisia 
annua) съдържа вещество-
то артемизинин - най-мощ-
ното билково  средство за 
борба с рака, познато за 
момента. 

За първи път за тази 
полза на сладкия пелин се 
говори в Китай. Там мест-
ните лечители твърдят, че 
приемът му може да уни-
щожи до 98% от раковите 
клетки в човешкия орга-
низъм, при това за много 
кратко време. Това пре-
връща  китайския пелин 
във вълшебна билка. Днес 
става ясно, че за да даде 
подобен или близък до то-
зи процент, пелинът тряб-
ва да се съчетае с желязо. 
Резултатът е разкрит от 
американски учени, заин-
тересовани от лечебната 

медицина в древен Китай. 
Изследването е публикува-
но в редица световни на-
учни списания. Там авто-
рите твърдят, че растение-
то сладък пелин (Artemisia 
annua)  може да унищожи 
почти на 100% раковите 
клетки за по-малко от ед-
но денонощие. 

Едно от основните пре-
димства на пелина пред 
химиотерапията е, че той 
намира и убива само бо-
лните клетки, а здравите 
оставя непокътнати.

За сравнение при хими-
отерапията се унищожават 
както болните, така и здра-
вите клетки, което действа 
изключително зле на па-
циентите.

Още през 1969 г. д-р 
Ричард Дей заявява: ”Се-
га можем да излекуваме 
всеки вид рак. Цялата ин-
формация се пази във фон-
да на Рокфелер и може да 
се обнародва при наличие-
то на съответно решение”. 

Затова имунната систе-
ма е ключът към оздравя-

ването, както и периодич-
ното обезпаразитяване на 
организма и изключването 
на химически вещества в 
храната и водата.

Ако не сте правили ни-
кога пречистване  на ор-
ганизма със сладък пелин, 
направете го лятото. Плю-
сът от лятното пречиства-
не е, че през този сезон 
се движим повече, мета-
болизмът ни е засилен и 
доста по-бързо ще запо-
чне да абсорбира билка-
та и резултатите настъп-
ват по-скоро. Неслучайно 
всички главни пости във 
всички вероизповедания 
(Рамазан, Коледен пост, Ве-
ликия пост) идват именно 
в това време.

Всички изследвания за 
борба с РАКА се правят са-
мо със СЛАДЪК ПЕЛИН. В 
природата свободно ( до-
ри в България) се срещат 
много видове (над 150 ви-
да пелин). Това е единстве-
ният пелин, който е разре-
шен от европейското зако-
нодателство и се счита за 

безопасен. Всички други 
видове пелин –  бял, черен, 
див и т.н., са токсични и се 
считат за силно отровни. 

От къде да си набавим 
сладък пелин?

За да удовлетворим нуж-
ните на тази билка, създа-
дохме добавката: 

„сладък пелин 300®“ 
от 100 капсули  на фирма 
“Doleran Pharma”.

„сладък пелин 300 ®“ 
-   е висококачествен про-
дукт с атрактивна цена в 
удобна капсулна форма, 
произведен в България  
и покриващ ежедневните 
нужди на организма. Ар-
темизининът, който се съ-
държа в продукта „сладък 
пелин 300“,  благоприят-
ства при: паразитни, гъ-
бични, вирусни заболява-
ния и стимулира имунна-
та система. Благодарение 
на тази негова функция 
той оказва благоприятен 
ефект на различни орга-
ни в тялото и подкрепя 
организма при различни 
състояния. 

див и т.н., са токсични и се 
считат за силно отровни. 

От къде да си набавим 

За да удовлетворим нуж-
ните на тази билка, създа-
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бични, вирусни заболява-
ния и стимулира имунна-
та система. Благодарение 
на тази негова функция 
той оказва благоприятен 

СЛАДЪК ПеЛИН - билката, за която 
се носят легенди и дава надежда

Пелинът е билка, коя-
то ще се превърне във ва-
ша любима за отрицател-
но време.

Еceнната дeпpecия e ceзонно афeктивно pазcтpойcтво. 
Пpeдcтавлява фоpма на дeпpecия, която наcтъпва пpeз 
eceннитe мeceци, като за пикови ce пpиeмат октомвpи и 
ноeмвpи. Тя e cвъpзана c дeфицит на ecтecтвeна cлънчeва 
cвeтлина, коeто от cвоя cтpана води до намалeни нива 
на xоpмона на щаcтиeто - cepотонин. От дpyга cтpана, 
в кожата ни ce cинтeзиpа по-малко количecтво витамин 
D, коeтe ни пpави оcобeно чyвcтвитeлни и изнepвeни.

Рeдyциpаното количecтво ecтecтвeна cвeтлина води и 
до повишeниe на количecтвото на xоpмона мeлатонин, 
поcpeдcтвом който ce peгyлиpат циpкаднитe pитми в 
човeшкото тяло. Той e отговоpeн за тeлecната тeмпepа-
тypа, cъня, чyвcтвото за глад, c коeто ce обяcнява и по-
вишeният апeтит пpeз eceнта. Сpавнитeлно по-малкото 
cлънчeви чаcовe и pанното cтъмняванe пpeз тeзи пepи-
од cтимyлиpат ceкpeцията на мeлатонин от eпифизата, 
която доcтига cвоя макcимyм пpи пълeн мpак.

Симптомитe на eceнната дeпpecия заcягат повeдeниe-
то, общyванeто, качecтвото на cъня, активноcтта, апeти-
та. Оcвeн това cа налицe: понижeно наcтpоeниe, лecна 
yмоpяeмоcт, наpyшeна концeнтpация на вниманиeто, 
наpyшeн апeтит, намалeни ceкcyални интepecи, нepe-
шитeлноcт, апатия. 

Оcигypeтe cи повeчe cвeтлина. Еceнната дeпpecия ce 
повлиява благопpиятно от нея. Но лeчeбни cвойcтва 
има cамо яpката cвeтлина, c интeнзивноcт много по-го-
ляма от 2000 лyкcа, защото това пpeдcтавлява оcвeтe-
ноcт пpeз обикновeн облачeн дeн. Пpи cлънчeво вpeмe 
и яcно нeбe интeнзивноcтта надвишава 10 000 лyкcа. 

Понижeната тeлecна тeмпepатypа пpeз eceнта води 
до повишeниe на мeлатонина и xоpата пpeдпочитат по-
виcококалоpична xpана, коeтe cъc cигypнecт би ce отpа-
зило и на килогpамитe. Ето защо e нeобxодимо да cи 
оcигypим пpиeм на здpавоcловна xpана, богата на ви-
тамини и минepали, повeчe зeлeнчyци, пpяcно изцeдeн 
cок, pиба, пилe.

Движeниeтe e изключитeлно полeзно пpи дeпpecия, 
напpимep гимнаcтика, йога, пpоcто pазxодка cлeд дъ-
лъг pаботeн дeн.

Физичecкото натоваpванe блокиpа тъжнитe миcли, 
подобpява наcтpоeниeто и създава жeланиe и мотива-
ция за pабота.
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„велеви фарма” 
ООд е създадена през 
1996 г. като дистри-
буторска фирма на 
болнични и аптечни 
продукти. 

фирмата е лицен-
зиран търговец на 
едро на лекарстве-
ни продукти, меди-
цински изделия, коз-
метика, хранителни 
добавки, билки, бил-
кови смеси и чайове. 
Поддържаните арти-
кули наброяват око-
ло 15 000. във фирма-
та работят високо-
квалифицирани слу-
жители, наброяващи 
120 човека. Чрез своя-
та логистика фирма-
та покрива около 90% 
от територията на 
страната и достига 
до всички областни 
градове.

разполагаме с два 
склада – един в гр. со-
фия, отговарящ за 
западната част на 
страната и втори в 
гр. стралджа, имащ 
за задача да покрие 
източната половина 
на България.

след създаването си 
„велеви фарма” непре-
къснато, всяка година 
разширява територи-
ята, която покрива, а, 
разбира се, увеличава 
и броя на обслужвани-
те клиенти.

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „лечебните билки на България“.

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./

Продуктът можете на поръчате на телефон: 0877 72 10 40
 и на: https://biotica.bg/product/cugi/или в аптеките.

Знаете ли, че екстрактите от куркума и 
джинджифил се славят сред научните спе-
циалисти като едни от най-мощните позна-
ти до момента на човечеството билки със 
силни лечебни свойства. Проведени над 
7000 изследвани безспорно потвърждават, 
че след тримесечен прием на екстракт от 
джиндифил хората се възстановяват от теж-
ки заболявания като рак, диабет, сърдечно-
съдови заболявания, настинка и грип, сто-
машни болки и гадене, главоболие и миг-
рена, болки в ставите и мускулите, артрит, 
глисти и паразити в червата, камъни в бъ-
бреците, затлъстяване и много други. Науч-
ното обяснение за тези свойства се крие в 
специфичния състав на екстракта от джин-
джифил, който има високо съдържание на 
калий, на манган и минерали. Съдържа смо-
ли, полизахариди, флавоноиди и етерично-
то масло зингиберон, на което се дължи лю-
тивият му вкус. 

Екстрактът от куркума и по-точно 
 куркуминът е известен като противорако-
вата подправка. И най-предубеденият скеп-
тик ще се затрудни да обори вече над хи-
лядата научни изследвания с един и същ 
резултат: куркуминът има противоракови 
свойства. Проучванията показват, че той мо-
же да се бори с рака на много нива. Той е 
в състояние да:
 Потиска активирането на гени, които 

отключват рак;
 Потиска разпространението на тумор-

ните клетки;
 Потиска трансформацията на нормал-

ните клетки в туморни;
 Убива клетки, които мутират в ракови;
 Намалява туморните клетки;
 Предотвратява разпространяването на 

туморите в други органи;

 Възпрепятства притока на кръв, необ-
ходим за формирането и разпространява-
нето на раковите клетки;
 Усилва разрушителните за рака ефекти 

от химио- и лъчетерапията.
Куркуминът е проявил някои от тези спо-

собности, а в отделни случаи и всички тях, 
спрямо 22 различни видове рак, включи-
телно най-големите убийци – рака на гър-
дата, на дебелото черво, на белия дроб и 
на простатата.

Забавил е също така прогресирането на 
някои от най-трудните за побеждаване ви-
дове рак като този на мозъка, костите, кръв-
та, хранопровода, черния дроб, панкреаса, 
стомаха, матката, а също и на меланом (най-
смъртоносния вид рак на кожата). Няма от-
крита друга естествена субстанция, която да 
притежава такава мощна сила срещу рака. 

Двата екстракта са вложени в научната 
формула – продукта куджи. 

Как ни въздейства CuGi /Куджи/
 Силно детоксикиращо и антиоксидант-

но действие
 Положителен ефект върху храносмила-

телната система и метаболизма
 Противовъзпалително действие
 Подпомага имунната система при на-

товарване
 Има силно изразено противотуморно 

действие
 Влияе възстановително при заболява-

ния на опорно-двигателната система
 Оказва положителен ефект за поддър-

жане на нормално кръвно налягане
 Поддържа организма при диабетно бо-

лни, диабетна полиневропатия, диабетно 
стъпало и др.

Eкстракти от куркума и джинджифил -
последното откритие на науката срещу 
множество болести и в подкрепа на онкоболните
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Най-честата причина за запека е не-
достатъчното количество целулоза и 
растителни влакна в храната, както и 
ограниченият прием на течности. Кон-
стипацията е неприятно състояние, ко-
ето често поради неудобство не се ко-
муникира достатъчно и проблемът се 
задълбочава. Това може да доведе до 
сериозни усложнения – автоинтоксика-
ция на организма, натоварване на чер-
ния дроб, нарушаване обмяната на ве-
ществата, диабет, заболявания на щито-
видната жлеза. 

Все повече хора се доверяват на Пси-
лиума за ефикасно премахване на запе-
ка. Приемането му стимулира естестве-
ното движение на червата и не ги пра-
ви лениви.  Това води до съвсем без-
болезнено изпразване на чревното съ-
държание. 

Третирането на проблема с повечето 
разхлабителни, включително и с широ-
ко разпространени билки, води до раз-
раняване на чревната лигавица, което е 
причина за неспособността на червата 
да действат самостоятелно, т.е. те стават 
лениви. В този случай единственият на-
чин да премахнем тежестта в корема и 
да избегнем интоксикацията, която за-
пекът предизвиква, е да увеличаваме 
дозата от приеманите разхлабителни. За 
съжаление идва момент, в който дори и 
големите дози стават неефективни. Раз-

хлабителни, които поради тези причини 
трябва да избягваме, са бизакодил, се-
на (майчин лист), рициново масло, лак-
тулоза, магнезиево мляко, сорбитол, ми-
нерални масла.

Псилиумът е напълно безвреден и 
щади червата. Приемът на билката по-
ловин час преди хранене осигурява пер-
манентно стимулиране на чревната мо-
торика и редовно изхождане. Необхо-
димо е да се приема с повече течности, 
тъй като действието на Псилиума е ба-
зирано предимно на неразтворимите 
фибри, които набъбват след напояване 
с вода. Това води до увеличаване обе-
ма на чревното съдържание и до него-
вото естествено механично изхвърляне.

Билката може да се намери с органи-
чен произход във вид на капсули в ап-
течната мрежа като активна съставка 
на фитопродукта LaxaL (Лаксал). Препо-
ръчва се от гастроентеролози като ща-
дящо средство срещу запек, което след 
период на натрупване има положите-
лен и траен ефект, регулиращ стомаш-
но-чревната перисталтика. Не води до 
зависимост и може да се приема про-
дължително време, без да има никакви 
странични действия. LaxaL (лаксал) не 
съдържа животински продукти, оцвети-
тели и консерванти. 

Можете да намерите в аптеките или 
online на www.botanic.cc

Диоскорея корени, рас-
тителни капс. х 30 съ-
държа фитохормона 

диосгенин като източник на 
естествен прогестерон, кой-
то значително подобрява 
състоянието на женския ор-
ганизъм по време на мено-
пауза. Балансира отношени-
ето естроген - прогестерон, 
подпомага нормалния хор-
монален статус по време на 
полово съзряване. Препо-
ръчва се за регулиране на 
менструалния цикъл и фер-
тилните функции на жената 
от пубертета до климактери-
ума. Използва се при нару-
шена функция на хипофизата, 
хипоталамуса, надбъбречни-
те жлези и яйчниците. Про-
дуктът има изразено регене-
ративно въздействие върху 
физическото тяло в съчета-
ние със стимулиращ ефект 
върху емоциите и психика-
та. Облекчава главоболието, 
колебанията в настроение-
то, депресията, раздразни-
телността и безсънието. Уве-
личава мускулната маса, на-
малява отлагането на липи-
ди в артериалните съдове и 
черния дроб. 

Червена детелина, рас-

тителни капс. х 30 прите-
жава висока концентрация 
растителни естрогени, кои-
то предпазват организма от 
ксенохормоните. Прилага се 
успешно за регулиране функ-
цията на жлезите с вътрешна 
секреция и за отстраняване 
на горещите върни, изпотя-
ването, депресията, наруше-
ния сън и сърдечно-съдовите 
смущения през менопаузата. 
Намалява риска от остеопо-
роза, мастит, потиска апети-
та. Възстановява функциите 
на организма след продъл-
жително приемане на корти-
костероиди и антибиотици. 
Червената детелина е иму-
нен стимулатор, подобрява 
циркулацията на кръвния и 
лимфния поток, пречиства 
кръвта, тонизира гладката 
мускулатура на кръвоносни-
те съдове, балансира ниво-
то на хемоглобин и броя на 
кръвните плочици.

хиалурон-биотин, рас-
тителни капс. х 30 е приро-
ден продукт с богата форму-
ла от бамбуков екстракт, екс-
тракт от нар, хиалуронова ки-
селина, кварцова пръст, цинк, 
естествен витамин Е, пантоте-
нова киселина, витамин В2 и 

биотин. Участва активно в из-
граждането на кожата, коса-
та, ноктите и костите и допри-
нася за нормализиране обмя-
ната на веществата в тях. Има 
подмладяващ ефект, противо-
микробно и противовъзпали-
телно действие. Благоприятно 
повлиява всякакви наранява-
ния и бавно зарастващи рани, 
септични състояния, циреи и 
абсцеси. Стимулира растежа 
на косата и успешно се при-
лага при чупливи нокти. Квар-
цовата пръст, бамбукът и на-
рът са богати на силиций, кой-
то стимулира минерализаци-
ята на костната тъкан, предо-
твратява отлагането на соли в 
ставите и участва активно във 
формирането на зъбите и ске-
лета. Хиалуроновата киселина 
подпомага хидратирането на 
ставите и изграждането на хру-
щяла, заличаването на бръч-
ки и хидратирането на кожата.

овчарска торбичка, ком-
плекс билков дестилат 30 мл 
от: овчарска торбичка, пасиф-
лора, шапиче и бял равнец

Овчарската торбичка 
действа укрепващо и спазмо-
литично на женския органи-
зъм при болки в органите на 
малкия таз и може да предо-
тврати прекомерното мен-
струално кървене. Пасифло-
рата също има спазмолитич-
но действие и действа успо-
кояващо на нервната система 
при менопауза и предместруа-
лен синдром. Шапичето дейст-
ва за укрепване на женските 
полови органи в малкия таз, 
при възпаления, както и при 
менструални нарушения. Бе-
лият равнец се препоръчва 
като кръвоспиращо средство 
и при нередовно менструал-
но кървене. 

продуктите 
са производство на 

ESPARA GmbH, австрия
вносител: 

“ФармаБион плЮс” ЕооД, 
тел. 02/9532601, 

www.pharmabion-plus.dir.bg 
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Божествена

Полусляп

Романът на моя живот
Четиво с продължение

Следва

4

Продължение от бр. 42 
С годините все по-

вече заприличвам на 
баща ми. Станах кро-
тък, а бях буен като 
майка ми. Може би за-
щото напоследък все 
по-често съм сам. Все 
по-рядко мога да из-
падна в онези бурни 
състояния от мла-
достта.

Като млад баща ми 
Ламби Данаилов бил 
запален по идеите на 
анархизма. Виждал съм 
го на снимки с много 
буйна коса. После ста-
нал бонсист*, бил ятак 
на трънския партизан-
ски отряд, много бли-
зък до генерал Влади-
мир Стойчев**. Заедно 
стигнали до Унгария, а 
баща ми сам и до Вие-
на по време на Втора-
та световна война. По-
сле партията го праща-
ла на работа из цялата 
страна. Затова и аз съм 
правен в Банско.

Татко стана полко-
вник, преподаваше във 
Военната академия.

Но нито баща ми, ни-
то майка ми някога са 
ме питали: „Твоите при-
ятели какви са?” Роди-
телите ми, комунисти 
и двамата, никога не 

поставиха въпроса да-
ли не дружа с деца на 
буржоа. У нас нямаше 
класова ненавист. Ба-
ща ми даже помагаше 
на някои мои съучени-
ци в гимназията – оне-
зи от „другите” семей-
ства, когато имаха про-
блеми.

***
Интересно ме възпи-

таваше татко Ламби. В 
гимназията пушех и той 
знаеше за това, но не ми 
се караше. Вадеше ци-
гарите ми от джоба на 
куртката и слагаше на 
мястото им брошурки – 
на Енгелс, Маркс и Ле-
нин. Преподаваше по-
литикономия и си ми-
слеше, че като ми пъха 
брошурите в джоба, все 
нещо ще запомня.

Баща ми ги слагаше, 
аз ги махах. Скатавах ги 
на едно тайно място у 

нас, за да не ги 
види. След това 
го питах: „Татко, 
защо ми ги да-
ваш тези книж-
лета? Кога ще ги 
чета?”

Нашите не ме 
лишаваха от ни-
що. Знаех къ-
де стоят пари-
те у дома и ако 
ми трябваха, си 
вземах. Държа-
ха ги в библи-
отеката, в една книга. 
И моите приятели раз-
браха къде са манги-
зите. Веднъж ни обра-
ха, стана голям скан-
дал, но татко не пре-
дяви никакви искове 
и така приключи цяла-
та работа. Жалко, беше 
замесен един от най-
близките ми приятели. 
Не искам да му казвам 
името. Открадна пари 

заради момиче.
Направиш ли пари-

те свой бог, той ще те 
прати по дяволите.

В десети клас покрай 
Иван Кондов и сестра 

ми взех да се интере-
сувам от театър. Вече 
можех да разпознавам 
кой е добър актьор и 
кой не е, впечатлявах 
се от играта.

*Прокомунистическата организация Българ-
ски общ народен студентски съюз (БОНСС) е ос-
новано през 1930 г. – Бел. ред.

**Владимир Стойчев (1892-1990) – генерал-пол-
ковник, командир на Първа българска армия през 
Втората световна война – Бел. ред.

ламби данаилов (вляво) до георги димитров. Баща ми  
беше не само влиятелен офицер, но и убеден комунист

Есен. Прохладна златна есен.Пред прозореца 
листата на стария кестен капят като отронени 
въздишки и Слава сякаш ги долавя. Чува ги, за-

щото в стаята е много тихо. Сама е, гледа през про-
зореца, брои листата, които се откъсват от клоните 
и политат към земята. Само преди няколко дни кол-
ко красив беше кестенът, обагрен в златисто, але-
но, кафяво. А сега черните му  клони са ръце, про-
тегнати нагоре към небето. Тъжен и самотен като 
нея. Колко ли години вече е сама? Един по един си 
отидоха хората, които обичаше. И те като есенните 
листа, отлетяха тихо, незнайно къде, понесени от 
леден вятър. Остана само дъщеря й Елка, но и тя е 
далече, през морета и океани.

От няколко дни обаче всичко се промени. Елка 
пристигна. Сякаш долетя като есенно листо, кое-
то се завъртя и падна на перваза на прозореца й. 
Пристигна, но трябваше да свърши много работа 
и затова Слава само няколко пъти я видя. Но днес 
обеща да дойде и Слава трепетно я чакаше до про-
зореца, загледана в стария кестен, притихнала, за 
да чуе стъпките й пред вратата и радостното щрак-
ване на ключа в ключалката. 

Най-после. Ключът щракна и дъщерята влезе. 
Колко е хубава! Нищо че синът й е вече мъж за же-
нене. Все така  усмихната, все така светят черните 
й очи маслини и косата й  е тъй  гъста както няко-
га, макар че тук-там проблясват сребърни нишки. 

Още от вратата казва: 
- Мамо, взела съм билети за симфоничен кон-

церт. Знам колко много обичаш музиката и колко 
отдавна не си била на концерт. 

- И сигурно знаеш, че трудно ходя и няма да мо-
га да отида. 

- Не мисли за това. Ще отидем с такси. Ще съм до 
теб. Искам да ти подаря тази малка радост. 

- Е, добре, така да бъде – въздъхва Слава и нео-
чаквано  щастие я озарява. 

Концерт след толкова години! Радостта я замай-

ва, подема я като вълна. Отново ще чуе любимата 
музика, ще потъне в хармонията и очарованието 
й, ще усети онази дълбока сладост, която разтапя 
сърцето, ще  се докосне до вечността.  

Концертната зала е препълнена и жужи като ко-
шер. Всички очакват началото, но може би най-не-
търпелива е Слава. Усеща, че трепери и й става го-
рещо като че ли е в пещ, трудно диша.

Ето. Настъпва тишина. Излиза диригентът, леко 
се покланя, обръща се към оркестъра и музиката 
проехтява като бурен южен вятър. Слава слуша, а 
очите й плуват в сълзи. Изпълненията следват ед-
но след друго. 

На сцената излиза млад цигулар. Цигулката му 
плаче, разлива нежни тонове и галещ морски ро-
мол. Слава го гледа, затаила дъх, и все й се струва, 
че е виждала този млад цигулар, но къде и кога? 
Не е възможно. Той е толкова млад, а тя - толкова 
стара. Къде може да го е виждала? Въобразява си. 
Талантът му я пленява и затова си мисли, че го е 
виждала и чувала да свири. 

Но внезапно невидима завеса се разтваря и си 
спомня. Преди да се пенсионира, беше продавач-
ка в музикалния магазин на главната улица в град-
чето им. Влизаха и по-млади, и по-възрастни, купу-
ваха дискове, но преди да купят диска, молеха Сла-
ва да го чуят и тя им го пускаше. Едно малко мом-
че, може би пет-шестгодишно често идваше в ма-
газина. Заставаше в ъгъла и слушаше музиката от 
дисковете. Слава не го беше забелязала, но после 
й направи впечатление. Момчето стоеше с часове 
и слушаше. Веднъж го попита:

- Как се казваш?
- Васко. 
- Васко, защо не играеш с децата, а стоиш тук, в 

магазина?
- Слушам – отговори то и заби поглед в земята. 
- Добре, но кажи на майка ти да дойде, искам да 

говоря с нея. 
Погледна я с големите си като кестени очи и по-

клати остриганата си главичка. 
На другия ден Васко дойде с майка си.
- Госпожо – започна Слава, – синът ви обича му-

зиката, музикален е и непременно трябва да го на-
сочите към музиката. 

- Дори не съм предполагала, че обича музиката 
– каза майката. - Аз и мъжът ми не сме музикални. 
Аз съм шивачка, а той – шофьор. 

- Да, но детето ви трябва да се занимава с музи-
ка и вие трябва да му помогнете. 

След година Слава научи, че Васко е в музикал-
ното училище. А сега беше на сцената пред нея, в 
препълнената концертна зала и тя тихо си прошеп-
на: „Мило момче, може би и аз допринесох малко, 
за да станеш цигулар.”

 георги михалков

Цигуларят

Откраднали дръвцата на човека
все през нощта, когато всички спят,
а идва зима – никак не е лека,
живеем в най-мизерния квартал и град.

А той е полусляп, перде го мъчи,
изкарал е години под земята,
сега е като стар миньорски кон –
тих, уморен, дръглива мърша и саката.

Как ще изкарат зимата, не знам.
Предсказват люта ледникова зима.
Как никой не е чул крадците вън.
Навярно сме като миньорски кон, без име.

първолета маДЖарска, перник

Къде си, обич, няма те до мен,
но аз те нося в мен от памтивека
и пътят с теб е лек и вдъхновен,
дори за близостта да ме упрекват.

Ти дух в духа си, радост в радостта,
любов неземна, ангелска и чиста
и съвършена, по-красива от мечта,
несбъдната, но повече от истинска.

Прекрасна и божествена любов,
а нямам сили да те преживея
и думите са само послеслов
на тайнството, наречено копнение.

Не е за всеки твоят дар, не е,
погледнах те, когато ме погледна,
земята се превърна във небе
и само Бог успя да ни последва!

веселка колЕва, свищов
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Ученик дари пари 
на бедни семейства 

21Писмата Радости и болки

Радина Kърджилова била 
много палава

Страницата подготви  Соня ВЪЛКОВА

Андрей има жена мечта

Kубрат Пулев 
направи разкрития

Радина Kърджилова 
обожава баща си Хрис-
то, но признава, че не-
винаги са били в добри 
отношения с него. Mа-
кар че сега е пример-
на майка, в юношески-
те си години актрисата 
била доста буйна и чес-
то ядосвала татко си с 
многобройни изцепки. 
Bеднъж така го вбеси-
ла, че не си говорили 
в продължение на це-
ли шест месеца. „Hи-
кога не ми е повиша-
вал тон. Hаказваше ме 
с мълчание”, споделя 
половинката на Деян 
Донков за методите, 
чрез които я е възпи-
тавал баща й.

Актрисата имала те-
жък пубертет и хич не 
обичала да спазва ве-

черните часове, ко-
ито родителят й се 
опитвал да нало-
жи. Била непокор-
на тийнейджърка 
и предпочитала да 
вилнее с приятели-
те, вместо да спаз-
ва заръките на тат-
ко си и да се държи 
прилично. Една ве-
чер Kърджилова за по-
реден път закъсняла и 
се прибрала пияна, а ба-
ща й бил толкова оби-
ден, че не обелил и дума 
почти половин година. 
Hа следващия ден Хрис-
то Kърджилов, който е 
известен художник, за-
минал за Tунис по ра-
бота и останал там ня-
колко месеца, секвайки 

циалните мрежи: „Tвър-
де съм млада за сватба 
и твърде стара, за да 
участвам в детински иг-
ри. Hаслаждавам се на 
живота на необвърза-
ните.“

Πоследва мълчание 
както от певицата, така 
и от боксьора, но пуб-

ликациите на Андреа, 
от които Kобрата от-
състваше, затвържда-
ваха версията за раздя-
лата им.

Tя наистина е факт, 
потвърди спортистът, 
след като му писна да 
чете всевъзможни ин-
терпретации по темата.

„Скарахме се много 
крайно няколко пъти, 
разделихме се няколко 
пъти. Tя е невероятен чо-
век, уникален, говорих-
ме си много по въпроса, 
но в крайна сметка, кога-
то няма разбирателство 
и една връзка дълго вре-
ме не върви към разви-
тие, и за двете страни е 
редно да се намери път 
да тръгнат нещата по 
съвсем различен начин”, 
сподели Πулев.

ката й Доротея стра-
дали от анорексия. Tе 
преживели трудно раз-
вода на родителите си 
и това отключило в тях 

хранително разстрой-
ство. За щастие днес ча-
ровните сестри са пре-
одолели проблема и се 
хранят пълноценно.ването семейството му 

решава да организира и 
неговото кръщене.

„Реших, вместо да ис-
кам подаръци, да помо-
ля хората, които пока-
них, да дарят пари“, раз-
казва Юли.

Благородната идея 
на момчето вдъхновя-
ва роднините му и на 
иначе скромния семе-
ен празник се събират 

4000 лева. Юли решава 
да помогне на деца от 
Кюстендил, където чес-
то прекарва лятото при 
баба си. Родителите му 
се свързват с община-
та, а оттам дават спи-
сък на най-нуждаещите 
се деца. За тях се купуват 
обувки, тетрадки, рани-
ци и всякакви учениче-
ски пособия.

людмил ангЕлов

ПОдадена ръка

Благороден жест

Kрай на вся-
какви догад-
ки и спекула-
ции! Mесеци 
нареди вита-
еше въпро-
сът дали на-
истина Kубрат 
Πулев и Ан-
дреа са при-
ключили дъл-
гогодишната 
си връзка. И 
ето че звезд-
ният боксьор 
наруши неколкомесеч-
ното мълчание и разкри 
цялата истина за отно-
шенията помежду им. А 
тя се крие в една-един-
ствена дума – край.

Kоментарите по тема-
та започнаха през юли, 
след като Андреа публи-
кува следния текст в со-

Уважаема редакция, пиша ви това 
писмо, за да изкажа благодарност на 
един щедър човек. Наскоро прочетох, 
че несебърски бизнесмен подарил не-
забравима ваканция на децата от при-
юта на отец Иван в Нови хан. Някои 
от тях за първи път виждали море, 
още по-малко са си мечтали да посе-
тят аквапарк. Венелин Ташев за поре-
ден път показа, че има голямо сърце 
и не щади средства да помага на хо-
ра в нужда. Всяка година той подаря-
ва почивка на деца в неравностойно 
положение, като ги настанява ол ин-
клузив в собствения си хотел в Несе-
бър. Децата от приюта на отец Иван 
са останали една седмица в Несебър, 
а разноските за всичко по време на 
почивката е поел той.

Бизнесменът организирал и ден на 
благотворителността, докато отецът с 
децата били на море, в който се вклю-
чили и негови бизнес партньори и де-
сетки хора от Несебър. Общо всички 
събрали огромни количества храна с 

голям период на трайност, лакомства 
за децата, десетки чували с дрехи и 
пари. Ташев подарява и 20 телевизо-
ра, мивки и аксесоари за обзавеждане 
на мокри помещения, от които имат 
нужда в приюта.

Отец Иван споделил, че е очаро-
ван от благородството на бизнесме-
на, а децата никога не са били толкова 
щастливи. „Нямам думи, с които да из-
кажа голямата си благодарност на Ве-
нелин Ташев. Този човек ни посрещ-
на с голяма топлина, осигури всичко 
за децата, дори ги води да играят бо-
улинг. В приюта имам 240 човека, от 
които 175 деца. Само в три къщи има 
телевизори, а сега, като се приберем, 
много ще ги зарадваме. Толкова мно-
го храна ни събраха, че ще ни стиг-
не за дълго време. И обзавеждане ни 
даде, с което ще постегнем някои къ-
щи преди зимата. Всички сме много 
благодарни и на несебърлии, които 
помогнаха”, казва отецът през сълзи. 

иванка пЕТрова, несебър

всички опити на дъще-
ря си да комуникира с 
него. „Bсяка седмица 
му пишех писма, но от-
говор не получих. Беше 
ми много мъчно. Tой си 
сложи една маска, една 
стена и издържа доста 
време Сдобрихме се 
чак когато се прибра в 
България”, спомня си 
Радина.

В Кюстендил 50 де-
ца от семейства в теж-
ко материално поло-
жение получиха помощ 
във вид на ученически 
пособия и дрехи. Техен 
дарител е 13-годиш-
но момче, което събра-
ло парите по време на 
своето кръщене. Юлиян 
Александров се отказал 
от подаръци в името на 
благотворителността.

Неговите учениче-
ски години вървят ка-
то на всяко друго лю-
бознателно дете - от-
лични оценки, пример-
но поведение, блестя-
щи перспективи и мно-
го приятели. На 13 го-
дини момчето и родите-
лите му правят голямата 
стъпка, която ще проме-
ни живота му. Прекрас-
ните години във френ-
ския лицей „Виктор 
Юго” остават в минало-
то и Юли решава да се 
премести в Англия, къ-
дето е приет да учи в 
пансион. Покрай цялата 
еуфория около замина-

Андрей Арнаудов 
късно се задоми, но 
пък чакането си за-
служаваше. Емануела 
се оказа жена мечта - 
готви, чисти и се гри-
жи перфектно за до-
макинството. Поло-
винката на продуцен-
та е вманиачена по 
здравословния начин 
на живот. Hеслучайно 
изглежда така добре, а 
и все пак е спортистка.

Бившата манекенка 
и баскетболистка гот-
ви всеки ден полезни 
манджи за невръстния 
си син Bасил и за мъжа 
си. Tя никога не си поз-
волява да купува гото-
ви храни от магазина, 
защото не е сигурна в 
съдържанието им.

Емануела е споделя-
ла, че в тийнейджър-
ска възраст с близнач-
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От стр. 1 
 „Ако не съм весел, 

какъв артист ще бъда!” 
Така казва приживе ак-
тьорът Димитър ман-
чев – една от ембле-
мите на столичния Са-
тиричен театър. Заедно 
с цялата група неверо-
ятни таланти, сред ко-
ито Стоянка Мутафова, 
Невена Коканова, Татя-
на Лолова, Георги Пар-
цалев, Георги Калоян-
чев, Васил Попов, Хин-
до Каси-
мов, Ней-
чо Попов 
и др., той 
о ф о р м я -
ше през 
г о д и н и -
те лицето 
на най-
веселата 
т е а т р а л -
на трупа 
у нас.

Ето как 
к о м и к ъ т 
коменти-
ра люби-
мата си 
професия 
и връзка-
та й с политиката:

„Ние, артистите, 
трябва да сме широко 
скроени, за да играем. 
Все пак понякога пре-
обладава оптимизмът, 
друг път – песимизмът. 
Животът, който живе-
ем, предполага пове-
че второто. Политици-
те трябва така да напра-
вят, че да има много по-
вече смях, засмени ли-
ца и светнали очи. Тези 

неща за съжаление ги 
няма. Когато тръгнеш 
по улицата, хората са 
угрижени. С тези пен-
сии и заплати как да се 
живее? Ние сме на по-
следно място в Европа 
по доходи. Аз не съм в 
позицията, разбира се, 
да давам съвети как да 
се управлява една дър-
жава. Но не трябва са-
мо да се приказва и да 
се бием в гърдите. На-
прави нещо, пък след 

това кажи, че то е свър-
шено. А, те само гово-
рят, говорят, пък нищо 
не става…” 

Димитър Манчев е 
роден на 17 юли 1934 
г. в София. Завърша те-
атралната академия в 
края на 50-те години 
и е изпратен по раз-
пределение да работи 
във Видин. Точно тога-
ва се създава Сатирич-
ният театър и късме-

тът каца на рамото на 
младия актьор. Манчев 
обаче ще трябва да по-
чака с връщането в Со-
фия. За онзи паметен 
период актьорът раз-
казва в дълго интервю 
пред Румен Белчев:

„ П р е -
ди Сатира-
та бях по 
разпреде-
ление три 
години във 
Видинския 
театър и 
за голя-
мо щастие 
там поста-
вихме „Гла-
вата на 
д р у г и т е ” 
на Марсел 
Еме. Точ-
но по това 
време съ-
щата пи-
еса се иг-
раеше и в 
С а т и р и ч -
ния теа-

тър. Дановски 
като директор 
и драматурж-
ката на театъ-
ра Мария Бал-
канска дойдо-
ха във Видин 
и гледаха на-
шето предста-
вление. Това 
бе през 1961 г. 
Свърши пред-
ставлението, 
извикаха ни – 
Мара Чапано-
ва и моя ми-
лост и Данов-
ски, който не 

беше от най-разговор-
ливите, ни пита: „Ис-
кате ли да ви включа 
в трупата на Сатирич-
ния театър?” Как да не 
искам, аз щях да при-
падна, Мара Чапанова 
и тя, като шок ни дой-
де, не съм очаквал та-
кова нещо! Беше много 
приятна роля, мисля, че 
Калоянчев играеше съ-
щата роля тук – малка 
роля, но много ефектна, 

като гърмящ пистолет...
Това беше разгово-

рът, влязохме после в 
кръчмата, почерпихме 
се доволно, радостни. 
Те си заминаха и след 
няколко дни дойде за-
повед за назначение, в 

която пише: „Другарю 
Манчев, вие сте вклю-
чен в трупата на Сати-
ричния театър - сезон 
1961-1962 г.” Вземам 
съобщението и оти-
вам при този, 
който ме за-
веде във Ви-
динския теа-
тър, заемаше 
длъжността 
зам.-предсе-
дател на Ок-
ръжния на-
роден съвет. 
„Другарю Бу-
дев - викам, - 
ето какво по-
лучих, много 
съм радос-
тен!” Той го 
прочете и ка-
за: „Ти може 
да си радос-
тен, но няма да стане. 
Ще си ги изкараш три-
те години и тогава ще 
отидеш…”

Така и става – още 
през следващия сезон 
Димитър Манчев по-

стъпва в трупата на са-
тириците и остава там 
до последно. Паметни 
са спектаклите с него-
во участие „Смъртта 
на Тарелкин”, „Чичо-
вци”, „Тартюф”, „Швейк 
през Втората светов-

на война”, „Римска ба-
ня”… Незабравим е и 
неговият Миташки от 
филма „Оркестър без 
име”, гледали сме го и в 
„Горещо пладне”, „Най-

добрият човек, когото 
познавам”, „Нако, Дако 
и Цако”, „Топло”, „Роя-
лът” и др.

В края на живота си 
актьорът все по-често 
изпитва последиците от 

диабета, който го из-
мъчва от години. За по-
следен път за премие-
рен спектакъл се кач-
ва на сцената няколко 
месеца преди да почи-
не. Режисьорката Ли-
лия Абаджиева му по-
верява ролята на Поцо 
във „В очакване на Го-
до” през 2008 г.

Най-верните му при-
ятели и почитатели го 

и з п р а щ а т 
на поклоне-
ние в Сати-
ричния те-
атър. „Пър-
во, много 
ми е мъч-
но за чове-
ка Димитър 
М а н ч е в . 
Той беше 
много поч-
тен. Второ, 
за големия 
артист, кой-
то играеше 
със сър-
це, с много 
обич. Оби-
чаше сце-
ната, обича-
ше театъра. 
Дори кога-
то не беше 
добре, пак 

му се искаше да играе. 
Много го обичаме всич-
ки!”, казва тогава Стоян-
ка Мутафова. А Никола 
Анастасов допълва: „С 
него само смях е имало. 

Б е з -
к р а й -
н о 
благо-
д а р е н 
съм му 
за то-
ва, за-
щ о т о 
той ми 
е но-
сил са-
мо ра-
дост.”

Д в е 
г о д и -
ни по-
к ъ с н о 
к о л е -

ги на Димитър Манчев 
поставят паметна пло-
ча на входа на дома 
му на столичната ули-
ца „Шишман” – в памет 
на артиста, който весе-
леше България.

димитър манчев - веселякът оптимист

Вторият пълно-
метражен филм 
на режисьора 

Светла Цоцоркова 
"Сестра" си тръгна с 
една от наградите от 
67-ия кинофестивал в 
Сан Себастиан. Лента-
та беше отличена със 
специален диплом от 
програмата "Нови ре-
жисьори", съобщава 
"София филм фест".

В "Сестра" се про-
следява животът на 
момиче, чиито лъжи 
сериозно застраша-
ват света на нейно-
то семейство. Глав-
ната роля е повере-
на на младата Мони-
ка Найденова, която 
е откритие на Цоцор-
кова от нейния пъл-

нометражен дебют - 
"Жажда", взел редица 
международни награ-
ди. Във филма участ-

ват още Светлана Ян-
чева, Асен Блатечки, 
Елена Замяркова, Ва-
лентин Ганев и Иван 

Савов. Автори на сце-
нария са самата Цо-
цоркова и Светослав 
Овчаров, които са и 

продуценти на филма.
"Филмът на Цоцор-

кова е за семейния 
живот и сестринство-
то, за малките, уж не-
винни лъжи, които 
споделят членовете 
на едно семейство, и 
за начина, по който 
могат да бъдат прео-
долени противоречи-
ята между близки хо-
ра – теми, които са по-
знати на всеки от нас", 
пише за "Сестра" Кса-
вие Анри-Рашид във 
"Варайъти".

А Кристобал Соаги 
коментира в списание 
Cineuropa: "Вторият 
пълнометражен филм 

на Светла Цоцорко-
ва е доказателство за 
нейния талант и спо-
собности да пресъз-
дава отношения меж-
ду членовете на едно 
семейство, обуслове-
ни от средата, в коя-
то живеят."

Филмът води на-
чалото си като про-
ект на "София мий-
тингс", а после е под-
крепен и от фестива-
лите в Арас, Франция, 
Солун, Гърция и Хон-
конг, Китай. "Сестра" 
е продукция на "Оме-
га Филмс" и "Фронт 
филм" в копродукция 
с Катар.
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Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали)
Славия 1913 (София) - Дунав 2010 (Русе)
Черно море (Варна) - Левски (София)
ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Царско село 2015 (Со-
фия)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Берое (Стара 
Загора) 

XXIII кръг
29 февруари 2020 г., събота:
Витоша (Бистрица) - Етър ВТ (Велико Търново)
Берое (Стара Загора) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Царско село 2015 (София) - ЦСКА (София)
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)
Левски (София) - Славия 1913 (София)
Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Враца)
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)

XXIV кръг
4 март 2020 г., сряда:
Етър ВТ (Велико Търново) - Арда 1924 (Кърджали)
Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав 2010 (Русе)
Ботев (Враца) - Левски (София)
Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив) 

Черно море (Варна) - Царско село 2015 (Со-
фия)
ЦСКА (София) - Берое (Стара Загора)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Витоша (Би-
стрица)

XXV кръг
7 март 2020 г., събота:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Етър ВТ (Вели-
ко Търново)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - ЦСКА 
(София)
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна)
Царско село 2015 (София) - Славия 1913 
(София) 
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) 
Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Дунав 2010 (Русе) - Арда 1924 (Кърджали) 

XXVI кръг
14 март 2020 г., събота:
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав 2010 (Русе)
Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София) 
Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив)
Ботев (Враца) - Царско село 2015 (София) 
Славия 1913 (София) - Берое (Стара Загора)
Черно море (Варна) - Витоша (Бистрица, обл.Со-
фия ст.)
ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) 
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Програма на „А” футболна група – сезон 2019/2020
XIV кръг

29 октомври 2019 г., вторник:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна)
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца)
Царско село 2015 (София) - Лудогорец 1945 (Раз-
град)
30 октомври 2019 г., сряда:
Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София)
Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
31 октомври 2019 г., четвъртък:
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Славия 1913 
(София)
Левски (София) - Дунав 2010 (Русе) 

 XV кръг
2 ноември 2019 г., събота:
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора)
5 ноември 2019 г., вторник:
Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) 
Черно море (Варна) - ЦСКА (София)
6 ноември 2019 г., сряда:
Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново)
Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Пловдив)
7 ноември 2019 г., четвъртък:
Арда 1924 (Кърджали) - Царско се-
ло 2015 (София)

XVI кръг
8 ноември 2019 г., петък:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев 
(Враца) 
9 ноември 2019 г., събота:
Етър ВТ (Велико Търново) - Черно 
море (Варна)
ЦСКА (София) - Славия 1913 (Со-
фия) 
10 ноември 2019 г., неделя:
Витоша (Бистрица) - Лудогорец 
1945 (Разград)
Берое (Стара Загора) - Арда 1924 
(Кърджали) 
Ботев (Пловдив) - Левски (София)
11 ноември 2019 г., понеделник:
Царско село 2015 (София) - Дунав 2010 (Русе)

XVII кръг
22 ноември 2019 г., петък:
Арда 1924 (Кърджали) - Витоша (Бистрица, обл.
София ст.) 
23 ноември 2019 г., събота:
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Плов-
див)
Ботев (Враца) - ЦСКА (София) 
Славия 1913 (София) - Черно море (Варна) 
24 ноември 2019 г., неделя:
Левски (София) - Царско село 2015 (София)
Дунав 2010 (Русе) - Берое (Стара Загора) 
25 ноември 2019 г., понеделник:
Ботев (Пловдив) - Етър ВТ (Велико Търново)

XVIII кръг
30 ноември 2019 г., събота:
Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София) 
Черно море (Варна) - Ботев (Враца) 
ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Дунав 2010 (Русе) 
Берое (Стара Загора) - Левски (София) 
Царско село 2015 (София) - Ботев (Пловдив)

XIX кръг
7 декември 2019 г., събота:
Царско село 2015 (София) - Етър ВТ (Велико Тър-
ново)
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
Левски (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 
Дунав 2010 (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)
Ботев (Враца) - Славия 1913 (София)

XX кръг
14 декември 2019 г., събота:
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца) 
Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) 

Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)
ЦСКА (София) - Дунав 2010 (Русе)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Пловдив)
Берое (Стара Загора) - Царско село 2015 (София)

XXI кръг
15 февруари 2020 г., събота:
Берое (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново)
Царско село 2015 (София) - Витоша (Бистрица)
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Левски (София) - ЦСКА (София)
Дунав 2010 (Русе) - Черно море (Варна)
Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Враца) 

XXII кръг
22 февруари 2020 г., събота:
Етър ВТ (В. Търново) - Лудогорец 1945 (Разград)

ЗаБЕлЕЖка
драги читатели, в този брой публикуваме 

програмата на „а“ футболна група до 26-и 
кръг по молба на наши редовни абонати от 
различни краища на страната. това не ни да-
ва възможност да отразим спортните съби-
тия през изминалите няколко дни.

страстната сед-
мица в българ-
ския футбол, до-
вела до оставка-
та на президен-
та Борислав Ми-
хайлов, а също и 
на треньорския 
щаб на предста-
вителния тим. 
Двете страни ве-
че са провели 
разговори в та-
зи насока, тъй 

като до следващите мачове на 
„трикольорите“ остава по-малко 
от месец.

Бившият наставник на Лев-
ски и Лудогорец е съгласен до-

ри ако предложеният от феде-
рацията договор е краткосрочен. 
Именно такова е желанието на 
отговорника за националния от-
бор Йордан Лечков, натоварен 
със задачата да намери замест-
ник на Балъков. Шефът на БФС е 
говорил с Дерменджиев да пое-
ме България до баражите за Ли-
гата на нациите през март.

„Лъвовете“ със сигурност про-
дължават в следващата фаза на 
турнира, която може да осигури 
квота за Евро 2020.

Другият спряган за поста се-
лекционер на България е Алек-
сандър Димитров, който понас-
тоящем е треньор на младежите 
до 21 години. 

Георги Дерменджиев готов 
да поеме националния отбор

Георги Дерменджиев е фаво-
рит за нов селекционер на Бъл-
гария. Опитният специалист вече 
е дал съгласието си на БФС, че е 
готов да поеме „лъвовете“ след 
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Знаете ли, 
че...

страницата подготви 
иван васЕв

Великата пирамида 
в Китай

 рисуването е би-
ло олимпийски спорт 
между 1912 г. и 1948 г.
 през 1811 г. една 

четвърт от жените във 
Великобритания са се 
казвали Мери.
 през Викториан-

ската епоха във Вели-
кобритания хората, ко-
ито не са могли да си 
позволят да плащат на 
коминочистач, са хвър-
ляли живи гъски в ко-
мините си. 
  н а й - к р а т к а т а 

война в историята е 
между Великобрита-
ния и Занзибар от 1896 
г. Тя е продължила 38 
минути.
 има над 600 опи-

та за покушение срещу 
бившия кубински ли-
дер Фидел Кастро. От 
бански костюм, напоен 
в отрова, през експло-
дираща пура до опит да 
бъде дрогиран с ЛСД, 
за да звучи като луд по 
време на радиопреда-
ване. Всичките са били 
неуспешни.
 английският крал 

Джордж I е бил герма-
нец. Рожденото му име 
е Георг Лудвиг фон Ха-
новер.
  в началото на 

Първата световна вой-
на Американските во-
енновъздушни сили 
все още са били част 
от редовната армия и 
са наброявали 18 пило-
ти и 10 самолета. 
 арабските цифри 

не са измислени от ара-
би, а от индийски ма-
тематици. Арабите са 
ги пренесли в Европа 
и това е причината да 
се наричат така.
 парламентът на 

Исландия е най-ста-
рият действащ парла-
мент в света. Създаден 
е през 930 г.
 Древните римля-

ни са си миели зъбите 
с човешка урина.
 между 16-и и 19 

век над 13 милиона аф-
риканци са били про-
дадени в робство в Юж-
на, Северна Америка и 
Карибите. 
 когато летите в 

самолет, косата ви рас-
те 2 пъти по-бързо.
  Днк на човека 

съвпада на 30% с тази 
на градинската салата.
 Да кихнем с отво-

рени очи е невъзмож-
но.
  глобалното за-

топляне ще лиши чо-
вечеството от бирата.
 хората със сини 

очи са по-чувствител-
ни на болка от остана-
лите.
 пчелите умеят да 

броят до четири.

 

бродушни и наистина 
не са страховити, а стра-
хотни същества.

 Още повече, гарва-
ните са едни от най-ум-
ните животни на пла-
нетата. Да, всички зна-
ят, че са интелигентни, 
но малко подозират на 
какви неща са способ-
ни. Проучвания показ-
ват, че птиците са спо-
собни да направят ана-
логични разсъждения и 
да взимат логични ре-
шения.  Нови експери-
менти с гарвани показ-
ват, че ако веднъж из-
мамите тези птици, те 
ще го помнят с месеци. 
 Опитите са проведени 
от учените на универ-
ситета във Виена, съоб-
щава „Дейли мейл“.

При експериментите 
се оказало, че птиците 
могат да различат дре-
сьорите, които им да-
вали винаги сирене, от 
дресьорите, които по-

някога ги подлъгвали 
с хляб.  Според учени-
те това доказва, че гар-
ваните могат да разли-
чават честните от не-
честните постъпки. Те 
дотолкова се обиждали 
на част от дресьорите, 
че ги избягвали по цял 
месец, докато не запо-
чнели отново редовно 
да им предлагат от лю-
бимото им сирене. Това 
не е първото проучване, 
което твърди, че гарва-
ните са най-умните пе-
рнати. Миналата година 
учени от Швеция дока-
заха, че интелигентност-
та им доближава тази на 
шимпанзетата, въпреки 
че мозъкът им е доста 
по-малък.

Тъй като гарваните 
са едни от най-умните 
представители на жи-
вотинския свят, власти-
те в Холандия са реши-
ли да впрегнат умения-
та им за нещо полезно 

Гарваните

Хотел в пещера

„Обявена е война на Y 
хромозомата. Трябва да 
се направи всичко, за да 
се откажат мъжете от сво-
ята мъжественост, която 
вече се нарича “токсич-
на мъжественост”. До вче-
ра жените искаха да бъ-
дат “хора като другите”, днес мъжете трябва да се научат да 
станат “жени като другите”. Мъжествеността се превръща в 
патологично състояние. Новият Оруелов лозунг е: мъжът е 
жена (Бог също, освен това несъмнено е лесбийка). Така че 
мъжете трябва да се феминизират, да престанат “да се дър-
жат като мъже”, както някога им препоръчваха, да проявят 
емоциите си (със сълзи и безкрайно оплакване), да заглушат 
вкуса си към риска и приключението, да се насочат към про-
дуктите за красота и особено - и най-вече - никога да не раз-
глеждат жените като обект на желание. Нова версия на вой-
ната на половете, в която врагът е призован към изкупление 
чрез разрушаване на своята идентичност.”

ален дьо Беноа, френски философ и писател

времена и нрави

Мъжете са 
Патология

Πopeднoтo чyдo, c ĸoeтo 
Kитaй щe cмae cвeтa, e xoтeл 
в пeщepa. Xoтeлът щe бъдe 
пocтpoeн във виcoĸa 30,48 
мeтpa (100 фyтa) изocтaвeнa 
ĸapиepa в нeдpaтa нa плa-
нинaтa Tянмъншaн, paйoн 
Cънцзян. Изyмитeлнaтa 
пocтpoйĸa щe нocи имeтo 
“ C ъ н -
ц з я н 
X o т e л ” . 
Изгpaж-
д a н e т o 
нa тoзи 
xoтeл в 
пeщepa 
щe oт-
н e м e 
тpи гo-
д и н и 
и щe 
ce извърши oт бpитaнcĸo 
apxитeĸтypнo cтyдиo.  

Гpaндиoзнoтo нaчинa-
ниe цeли cъздaвaнeтo нa нe-
виждaн лyĸcoзeн ĸoмплeĸc, 

ĸoйтo ce впиcвa в oĸoлнaтa 
пpиpoдa и пpeдлaгa вcяĸaĸви 
eĸcтpи нa cвoитe ĸлиeнти. Oт 
пoĸpивa пo фacaдaтa щe ce 
cпycĸa вoдoпaд, a  cтaитe ca 
плaниpaни тaĸa, чe oт тяx дa 
мoжe дa ce нaблюдaвa тaзи 
изyмитeлнa глeдĸa. 

Πoĸpивът нa xoтeлa щe e 
п o ĸ p и т 
c ъ c 
з e л e -
н и н a , 
п р е д -
в и ж -
дат  ce 
и  фaн-
тacтич-
ни виcя-
щи гpa-
дини. 

Π p e д 
сградата  щe имa oгpoм-
нo eзepo, ĸъдeтo тypиcти-
тe щe мoгaт дa ce нacлaдят 
нa paзxoдĸи c лoдĸa и дpy-
ги развлечения.

За първи път Великата бяла 
пирамида в Китай е забеляза-
на в края на Втората световна 
война от американския военен 
пилот Джеймс Гаусман. Тя би-
ла една от множеството тайн-
ствени конструкции в долина-
та на планината Сиан, включ-
ваща над 900 пирамиди и над-
гробни могили. Учените запо-
чнали да я проучват и остана-
ли изненадани от размерите й 
- с височина почти 300 метра, 
тя надхвърля почти два пъти 
размерите на Хеопсовата пи-
рамида в Египет. През 1957 г. 
списание LIFE публикува пър-
вата снимка на Великата бяла 
пирамида, а през 1994 г. гер-
манският изследовател и учен 

Хартуиг Хаусдорф прави още 
няколко фотографии на мис-
териозното здание от разсто-
яние, след като получава офи-
циално разрешение от местни-
те власти да посети района на 
Шанси и да се срещне с архе-
олози от Пекин във връзка с 
изумителната находка.

Най-впечатляваща обаче си 
остава Великата бяла пирами-
да. Издяланите от камък ог-
ромни блокове били нареде-
ни изключително прецизно 
един върху друг. Редица въ-
проси остават мистерия и до 
днес, като сред тях са: какви 

като почистване на го-
лемите градове от бок-
луците, оставени от ту-
ристи. Ято гарвани ще 
бъде обучено да съби-
рат хвърлените цига-
рени фасове от столи-
цата Амстердам. Градът 
е много популярна дес-
тинация и всяка година 
по улицата се изхвър-
лят повече от 6 мили-
арда цигарени фасове. 
По тази причина от ком-
панията Crowded Cities 
са се заели да възпитат 
гарвани, които да осигу-
ряват чистотата на гра-
да, а в замяна на труда 
си ще получават храна. 
Екипът се е вдъхновил 
от американския тех-
нолог Джошуа Клайн, 
който през 2008 годи-
на показа как гарвани-
те могат да си разменят 
предмети като монети 
и фъстъци. Гарваните в 
Амстердам ще трябва да 
носят фасовете до спе-
циална хранилка, коя-
то ще се отваря ведна-
га щом пуснат донесе-
ния от тях боклук.

Гарваните могат да 
говорят, като из-
дават специфични 

трилтове. Те използват 
и ясно различим специ-
фичен звук за месо. В 
рамките на собствените 
си социални групи имат 
свои диалекти. В плен 
могат да се научат да го-
ворят по-добре, откол-
кото папагалите. Гарва-
ните отдавна се свърз-
ват с тъмнината, нещас-
тието и смъртта. Много 
преди Едгар Алън По да 
ги обезсмърти в свои-
те шедьоври на ужаси-

те, те се повяват в Ста-
рия Завет във във връз-
ка с унищожаването на 
Едом. В тлеещите остан-
ки на древното царство, 
нищо не можело да пре-
мине освен гарваните. 

Както можете да си 
представите, това не е 
допринесло много за 
укрепване на имиджа 
им. Встрани от това, че 
действат като предве-
стник на смъртта и се 
използват за зловещи-
те украси за Хелоуин, 
гарваните са всъщност 
много адаптивни, до-

инструменти са използвали 
древните китайци, как са ус-
пели да преместят огромни-
те каменни плочи, а след това 
да ги подредят на такава ви-
сочина. Без отговор остава и 
въпросът кой е поръчал по-
строяването на голямата бя-
ла пирамида. Според китай-
ския професор Уанг Шепинг 
всички пирамиди в долината 
датират от преди 4500 г. пре-
ди новата ера, а в най-голя-
мата от тях лежат останките 
на един от първите китайски 
владетели - император Хуан-
ди. Интересен е фактът, че Ве-
ликата бяла пирамида се на-
мира недалеч от т. нар. Не-
бесен олтар - място с голямо 
значение за древните китай-
ци, на което китайските им-
ператори провеждали рели-

гиозни церемонии. Този ол-
тар обаче бил заровен малко 
след откриването му, тъй като 
китайското правителство се 
опасявало, че там могат да се 
извършват езически ритуали.

 Днес мистериозните китай-
ски пирамиди са в окаяно със-
тояние, а достъпът до тях про-
дължава да е забранен. Също 
така нито една от стотиците 
пирамиди и надгробни моги-
ли не може да бъде засечена 
от сателит, защото върху тях 
са засадени дървета и от кос-
моса изглеждат като естестве-
ни хълмове.
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БсТв - Българска свободна телевизия

канал 3

пЕТък, 25 окТомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Враца
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Местно време” - Ветри-

но
10.20 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 16 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Монта-

на
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 17 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Царево
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален 
сериал, втори сезон, 7 и 
8 епизод 

18.20 “Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев

19.20 “Местно време” - Пазар-
джик

19.30 Новини 
20.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
21.00 “Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: “Бялото 

слънце на пустинята” 
(1970 г.), СССР

23.20 “Холивудски знаменито-
сти” 

00.00 “Хрътката” - криминален 
сериал, първи сезон 

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

съБоТа, 26 окТомври
07.00 “Българското име на 

дълголетието” 
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”
07.55 “Миа и аз” - детски сери-

ал
08.30 “Преселение” , 6 епизод 
09.30 “Шевица” - фолклорно 

предаване 
10.30 ТВ пазар
10.45 “Тайните на пирамидите” 
12.30 Новини
13.05 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

14.05 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”
15.00 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

16.00 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.50 Киносалон БСТВ: “Бялото 
слънце на пустинята” 
(1970 г.), СССР

18.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини 
20.00 Киносалон БСТВ: “Иван 

Василиевич сменя 
професията си” (1973 г.), 
СССР

21.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 

22.30 Новини 
23.00 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

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

01.00 “Хрътката” - криминален 
сериал, втори сезон 

06.10 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
07.00 Новини
07.10 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
08.00 Новини
08.10 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов

09.00 Новини
09.10 ТВ пазар
09.25 “Шевица” - фолклорно 

предаване
10.00 Новини
10.10 Студио “Избори 2019”
11.00 Новини
11.10 ТВ пазар
11.25 Студио “Избори 2019”
12.00 “Професия Турист” 
12.30 Новини
13.00 ТВ пазар
13.15 “Иван Василиевич сменя 

професията си” (1973 г.), 
СССР

14.45 ТВ пазар
15.00 Новини
15.10 “Културен фронт” с Юлия 

Владимирова
16.00 Новини
16.10 Студио “Избори 2019”
18.30 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов

19.30 Новини 
20.00 Студио “Избори 2019”
23.00 Киносалон БСТВ: “Гос-

подин Никой” (2009 г.), 
Белгия/Канада

01.30 Новини 
02.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
03.00 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
04.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев 
05.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
06.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 

понЕДЕлник, 28 окТомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Револю-

ция”- сериал, 17 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 „Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 18 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.15 Киносалон БСТВ: „Хрът-

ката” - криминален сери-
ал, 7 и 8 епизод

18.20 „Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински

19.30 Новини - централна еми-
сия

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

21.00 Киносалон БСТВ: „Каза-
нова вариации” (2014 г.), 
Австрия/Германия

23.00 „Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

23.55 Новини (п)
00.25 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.00 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
04.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.00 „Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев (п)

вТорник, 29 окТомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
10.00 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 18 епизод 
(п)

11.15 ТВ пазар
11.30 „Не се страхувай” с Васил 

Василев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 19 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Каза-

нова вариации” (2014 г.), 
Австрия/Германия

18.20 „Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Ряби-

нов валс” (2009 г.), Русия
22.10 „Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
23.10 Новини (п)
23.40 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.40 „Не се страхувай” с Васил 

Василев (п)
02.40 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
03.40 „За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов (п)

04.30 „Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

06.30 Актуален коментар (п)

срЯДа, 30 окТомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 19 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 „Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Рево-

люция” - сериал, 20 
епизод

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

16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Ряби-

нов валс” (2009 г.), Русия
18.20 „За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Диви 

истории” (2014 г.), Испа-
ния/Аржентина

22.30 „За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

23.30 Новини (п)
00.00 „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)
06.30 Актуален коментар (п)

ЧЕТвърТък, 31 окТомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
10.00 „Жоакина, доня Рево-

люция” - сериал, 20 
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 „За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 21 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Диви 

истории” (2014 г.), Испа-
ния/Аржентина

18.20 „Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Мьо-

биус” (2013 г.), Франция/
Белгия

22.20 „Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

23.20 Новини (п)
23.50 „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)

06.30 Актуален коментар (п)

пЕТък, 25 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 „Черна роза” – 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 Студио „Игри на волята: 
България“

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

съБоТа, 26 окТомври
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Хотел Трансилвания” – 

анимационен филм
14.50 „Грозна като смъртта” 

– с уч. на Джон Гудман, 
Мария Бело, Пайпър 
Перабо, Мелани Лински, 
Изабела Мико, Тайра 
Банкс, Бриджит Мойна-
хан, Адам Гарсия 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 „Хензел и Гретел: Ловци 
на вещици” – с уч. на 
Джеръми Ренър, Джема 
Артъртън, Фамке Янсен, 
Питър Стормеър и др.

23.50 „Служител на месеца” – с 
уч. на Мат Дилън, Стив 
Зан, Кристина Апългейт 
и др.

01.50 „Грозна като смъртта”  

-  с уч. на Джон Гудман, 
Мария Бело, Пайпър 
Перабо, Мелани Лински, 
Изабела Мико, Тайра 
Банкс, Бриджит Мойна-
хан, Адам Гарсия и др. /п/

04.30 „Хотел Трансилвания” – 
анимационен филм /п/ 

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
06.30 „Иконостас”
07.00 „СЪБУДИ СЕ И ГЛАСУ-

ВАЙ!”  с Мира Иванова
12.00 Новините на NOVA
13.00 „Джери Магуайър” 

–  с уч. на Том Круз, Рене 
Зелуегър, Куба Гудинг 
мл., Кели Престън, Бони 
Хънт, Джери О’Конъл и 
др.

16.00 Новините на NOVA
16.20 „ИЗБЕРИ НЕДЕЛЯТА НА 

NOVA”  с Мая Костадино-
ва

18.00 „Студио НОВИТЕ КМЕ-
ТОВЕ” с Аделина Радева, 
Виктор Николаев и Нико-
лай Дойнов

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.45 „Студио НОВИТЕ КМЕ-
ТОВЕ” с Аделина Радева, 
Виктор Николаев и Нико-
лай Дойнов

00.00 „Гориво в кръвта” – с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Тил Швайгер, Кип Пардю, 
Бърт Рейнолдс, Джина 
Гершон и др.

02.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 3 /п/

понЕДЕлник, 28 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 „Черна роза” – 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 4
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

вТорник, 29 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 „Черна роза” – 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 4
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

срЯДа, 30 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 „Черна роза” – 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 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

ЧЕТвърТък, 31 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 „Черна роза” – 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 „Кошмари в кухнята” – 
риалити

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

пЕТък, 25 окТомври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  „Без монтаж”
09:45 Телемаркет
10:00  НОВИНИ
10:15  „Денят на живо” - 

/п/ 
11:00  НОВИНИ1
11:15  „Резултатът” - /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” -/п/
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, 26 окТомври
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 Документален филм на 

Канал 3
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 Документален филм на 

Канал 3
14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 Документален филм на 

Канал 3
17:00 “Офанзива с Любо Огня-

нов” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 Документален филм на 

Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” /п/

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

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
07:00 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 – 

изборно студио
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес” 

-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Документален филм на 

Канал 3
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 НОВИНИ
17:15 Документален филм на 

Канал 3
18:00 НОВИНИ
18:30 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 - 

изборно студио
19:00 НОВИНИ 
19:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 - 

изборно студио
20:00 НОВИНИ
20:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 - 

изборно студио
21:00 НОВИНИ
21:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 - 

изборно студио
22:00 НОВИНИ
22:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 - 

изборно студио
23:00 НОВИНИ
23:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 - 

изборно студио
00:00 НОВИНИ

00:15 Документален филм на 
Канал 3

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения
понЕДЕлник, 28 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 „Денят на живо” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 

- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ

23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

вТорник, 29 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 „Денят на живо” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – из-

брано
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 

- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ

23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

срЯДа, 30 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” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

01:00 07:00  Повторения

ЧЕТвърТък, 31 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/ 
01:00 07:00  Повторения
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пЕТък, 25 окТомври
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:35  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:40  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!». Новый сезон (0+)
23:00  «Вечерний Ургант» (16+)
23:50  Андрей Рожков, Дмитрий 

Брекоткин, Алексей Макла-
ков, Михаил Трухин, Олеся 
Железняк в комедии «Везу-
чий случай!» (16+)

01:30  Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Никита Михалков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова «Жмур-
ки» (16+)

03:20  Леонид Филатов, Татьяна 

Догилева, Ирина Купченко 
в фильме «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

съБоТа, 26 окТомври
06:00  Новости
06:10  «Георгий Вицин. „Чей 

туфля?“» (12+)
07:00  Георгий Вицин, Инна Мака-

рова, Владимир Этуш, Эдита 
Пьеха в фильме «Неисправи-
мый лгун» (6+)

08:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  К юбилею Николая Кара-

ченцова. Премьера. «Я тебя 
никогда не увижу... » (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Николай Караченцов. «Люб-

ви не названа цена» (16+)»
13:45  Николай Караченцов, 

Евгений Леонов, Михаил 
Боярский в фильме «Старший 
сын» (0+)

16:10  Николай Караченцов в фи-
льме «Белые Росы» (12+)

17:40  Концерт Кристины Орбакай-
те (12+)

19:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»

21:20  «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

23:20  Премьера. Полина Макси-
мова, Роман Курцын, Елена 
Яковлева, Владимир Ильин, 
Владимир Стержаков в коме-
дии «Семь ужинов» (16+)

00:55  Алексей Серебряков, Ася 
Домская, Агриппина Стекло-
ва в фильме «Клинч» (16+)

02:40  Нина Русланова, Михаил 
Боярский, Валентин Смир-
нитский в фильме «Куда он 
денется!» (12+)

03:10  Василий Шукшин, Николай 
Чурсин, Тамара Сёмина в 
фильме «Два Фёдора» (12+)

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Михаил Козаков, Юрий Яко-

влев в фильме «Выстрел» 
(12+)

06:55  «Часовой» (12+)
07:25  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:20  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

10:15  «Видели видео?» (6+)
11:00  Новости (с субтитрами)

11:15  «Видели видео?» (6+)
12:45  Александр Збруев, Марина 

Неёлова в фильме «Ты у меня 
одна» (16+)

14:40  Премьера. «Звёзды „Русского 
радио“» (16+)

16:40  «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». Анимационный фи-
льм (0+)

18:25  Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!». Новый сезон (0+)

20:00  «Время»
21:00  Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» (16+)

22:45  Полина Максимова, Любовь 
Аксёнова, Риналь Мухаметов, 
Кирилл Плетнёв в фильме 
«Без меня» (16+)

00:20  Юрий Степанов, Алёна 
Бабенко, Андрей Ильин, 
Светлана Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инга Оболдина 
в фильме «Ленинградец» 
(16+)

02:15  Михаил Жаров, Людмила Це-
ликовская в фильме «Беспо-
койное хозяйство» (0+)

03:40  «Про любовь» (16+)

пЕТък, 25 окТомври
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:20 Сто причин для смеха. Семен 

Альтов
23:45 Переверни страницу. Х/ф
01:20 2 ВЕРНИК 2
02:05 Женитьба. Х/ф
03:45 Терапия любовью. Х/ф

съБоТа, 26 окТомври
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 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14:45 На обрыве. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Совсем чужие. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:25 Преферанс по пятницам. Х/ф
02:55 Сила Веры. Х/ф
06:00 Моя любовь – Россия!

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
06:55 Право последней ночи. Х/ф
08:30 Сам себе режиссер
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:50 Смеяться разрешается
14:45 Белые росы. Х/ф
16:25 Училка. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Хватит травить народ. Кино про 

вино
23:50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
02:30 Следователь Тихонов
04:05 Белые росы. Х/ф

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

пЕТък, 25 окТомври

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Седмичник 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 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
04:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
05:00 ЕвроДикоФ 

съБоТа, 26 окТомври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
12:00 Ключът към успеха 
12:30 Лъжливи рими - сериал - 

12 еп.
13:00 Времена и нрави - избра-

но 
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 Игрален филм 
21:00 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 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:00 Лъжливи рими - сериал - 

12 еп.

05:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

нЕДЕлЯ, 27 окТомври
07:00 Ekids- Анимация 
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 Новини 
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 
19:00 Местни избори 2019 
22:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - избра-

но 
04:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
05:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

понЕДЕлник, 28  окТомври
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 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
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 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 

вТорник, 29 окТомври

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Времена и нрави - избра-

но 
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 проф. 

Александър 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 проф. 

Александър 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, 30 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 проф. 

Александър 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, 31 окТомври
10:30 EuroTV Shop 
11:00 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 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

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 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

06:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

пЕТък, 25 окТомври
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт 
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 Павлов на 
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 

съБоТа, 26 окТомври
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 
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, 27 окТомври 
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”
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, 28 окТомври
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“ 

вТорник, 29 окТомври
07.45  Новини повторение 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 „Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ „СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

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

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  “Дискусионно студио”  
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  „Разбулване“ 

срЯДа, 30 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  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” 

 ЧЕТвърТък, 31 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 на живо 

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 

05.45  Дискусионно студио” 



23.X. - 29.X.2019 г.
43

Български 27Забавни минути

Отговори от бр. 42

УПътване
във всеки ред, колона и квадрат 
от 9 квадратчета трябва да се 

съдържат цифрите от 1 до 9,  
но без да се повтарят.

АМЕРИКАНСКА  КРЪСТОСЛОВИЦА Судоку

АНАГРАМА

Отговорите се попълват последователно хоризонтално и вертикално. думите 
се разделят от тъмни квадратчета, които вие трябва да поставите.  Цифрите 
в скоби показват броя на тъмните квадратчета  във  всеки  ред  или  колона,  
без  предварително поставените.

във всяка колона нанесете  
отвесно четирибуквени думи  

със следното значение:

васил гЕоргиЕв

оТ сТр. 27 оТ сТр. 38

воДоравно: А. Роман на Емил Зола – Про-
верка на качество – Широколистно дърво (2). 
Б. Френски композитор /1838-1875/ – Европей-
ска столица – Династия в Корея (2). В. Дева Ма-
рия – Десетокрак рак – Влакнодайно растение. 
(2). Г. Музикален знак – Хубав кон – Песен на 
Лили Иванова (4). Д. Каменен стълб в кратера 
на вулкан – Прозвището на английски войник 
– Сорт ябълки (3). Е. Стил в музиката – Жп ма-
шина (2). Ж. Кръводарител – Великан, исполин 
– Зодия (2). З. Електрически полюс – Река в Ан-
глия – Френски писател /1628-1703/ (3). И. Ре-
ка в България – Къс железен скитски меч (1). К. 
Силно желание, страст към нещо – Държава в 
Африка – Героиня на Лев Толстой (2). 

оТвЕсно: 1. Испански дворянин – Мярка 
за ел. съпротивление (1). 2. Възвишение, хълм 
– Диван, софа (1). 3. Див бик, зубър – Село в 
Софийско (1). 4. Американски бозайник – Вой-
сково подразделение (2). 5. Унгарски пистоле-
ти – Коралов остров – Член на балканско пле-
ме (2). 6. Музикална нота – Остра психоза (3). 
7. Вид дъб – Домакин, домоуправител (1). 8. Ав-
стрийски композитор /1885-1935/ – Испански 
танц (2). 9. Река в Европа – Взривно вещество 
(1). 10. Тропическо дърво – Шумерска богиня 
(2). 11. Китайска единица за тегло – Римски им-
ператор /39-81г./ – Лудолфовото число (3). 12. 
Морска нимфа (2). 13. Пощенска пратка – Го-
лям гущер (2). 14. Хрема, настинка – Тропиче-
ско растение (1). 

 1. Естествен воден поток – Вид шарка на плат. 2. Връх в Стара планина – Руски кинорежисьор /1923-
1935/. 3. Отличителен знак на държава, град и др. – Австрийски композитор /1885-1935/. 4. Основна 
мисъл на съчинение – Парагвайски чай. 5. Държава в Африка – Река в Сибир, Русия. 6. Струнен музика-
лен инструмент – Състезание с автомобили. 7. Голямо пиано – Драматичен образ, създаден от актьор. 
8. Единица за аптекарско тегло – Разред, степен, величина, категория. 9. Полезно изкопаемо – Съпри-
косновение между две тела. 10. Река в Русия и Китай – Иглолистно дърво. 11. Син на Адам и Ева – На-
роден певец в Казахстан. 12. Водно животно – Амоняк, при който водородът е заместен с киселина. 13. 
Къса дреха без ръкави – Петно върху дреха. 

При правилно решение на анаграмата в последния хоризонтален ред трябва да получите название-
то на Роман на Оноре дьо Балзак. 



23.X. - 29.X.2019 г.
43

2

Български28 Обяви Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

имОти

малки ОБяви

Възпоминание Възпоминание

скръбна Вест

Възпоминание

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. 
важно за абонатите: моля, изпращайте номера 
на квитанцията за абонамента!
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

не се приемат изпратени на талоните за 
безплатна обява честитки и възпоминания.времетО

Д-р иван сТоЯнов
магнитни бури - 25,26.X.

в сряда слънчевото  и топло за сезона време ще 
продължи, като температурите ще се запазят в 
същите граници – от 8 сутрин до 23-24 градуса през 
деня. с незначителни колебания в дневните темпе-
ратури то ще запази характера си и в следващите 
дни – четвъртък, петък и събота. Около водните 
басейни и в низините сутрин ще се образуват мъгли.  
През неделния ден времето също ще остане без съ-
ществена промяна. в понеделник и вторник се очак-
ва леко заоблачаване и спадане на дневните темпе-
ратури с 1-2 градуса. те ще останат високи за края 
на октомври и ще са около 21-22 градуса.

По-сериозни здравословни проблеми през пери-
ода могат да имат страдащите от разширени ве-
ни. От полза за тях ще бъде неколкократното днев-
но втриване в кожата над разширените вени на 
прополисов вазелин с екстракт от плодове от див 
кестен. ако в началото на следващата седмица се 
почувствате уморени, сънливи и с понижен жизнен 
тонус, причина за това може да бъде въздействи-
ето върху нервната ви система на луната, преми-
наваща през фаза новолуние. За повишаване на жиз-
нения тонус ще допринесе приемането на чайове и 
добавки, съдържащи гинко билоба, жен шен, елеуте-
рокок, ашваганда, левзея и др.

БиОПрОгнОЗа

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи 

0885335852 – прода-
ва четиритактова мотор-
на косачка изправна Club 
Gardien 35 CrossiR за 250 лв.

0876/603884 – прода-
вам цистерна неръжда-
ема, 9 куб. м. Цена 3200 лв.

0884/698641 – прода-
вам нови стъкла за рейсове

0899/475418 – предла-
гам грамофонни плочи с 
диаметър 30 см - музика 
от Паганини, Берлиоз, Чай-
ковски, Бизе, Григ, Щраус, 
както и изпълнения на Ша-
ляпин, Кабаиванска, Гюзе-
лев, Д. Петков и др. Цена 
4 лв./бр. 

0878/905168 - прода-
вам Кратка българска ен-
циклопедия том 4 - 20 лв., 
енциклопедичен наръчник 
по външна търговия том 1

0899/475418 - прода-
вам пет диска с 98 любов-
ни балади и песни, издаде-
ни от „Рийдърс дайджест“ 
със записи 

827704, 0878/905168 
(Бургас) - продавам наф-
това печка внос, в отлич-
но състояние - 50 лв., мно-
го малко е използвана

0 9 8 8 / 3 5 1 7 8 4 , 
02/8655916 - купувам ка-
лендари с картини - жи-
вопис, или репродукции - 
стари, и картини

0888/808583 - купувам 
стари немски велосипеди 

0889/999681 – д-р 
Стефан Мачев, спе-
циалист по вътрешни 
болести, образна ди-
агностика и ангиоло-
гия – Национална кар-
диологична болница 
(III градска болница) 
– диагностика и лече-
ние на артериалните, 
венозните и лимфни-
те заболявания

„Мифа“, „Диамант“ и др.
0897/615261 - продава 

плетени дамски и мъжки 
чорапи и терлици

0988/351784 - купува 
стари календари с пейза-
жи или репродукции жи-
вопис

0899/707947 - купува 
музикални инструменти, 
стари синтезатори, бъл-
гарски електрически кита-
ри, ехолани, лапови усил-
ватели и др.

0889/378252 - продава 
лечебна кализия - лекува 
диабет, катаракта и онко-
логични заболявания, ми-
никазан за ракия - 160 лв., 
български левове от 1974 г.

0889/378252 - листа от 
алое вера за болести - ки-
лограм 18 лв., апарат за то-
чкова заварка - 140 лв., бю-
ро за офиси и ученици - 
160 лв.

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 - търся же-
на асистент за гледане на 
възрастен човек

0884/594427 - Венева, 
търся подарък стара рабо-
теща прахосмукачка

0889/464586 - купувам 
запазена отоплителна печ-
ка тип „пернишка“

0894/646586  - купувам 
неограничено количество 
руска и съветска художест-
вена литература от време-
то на революцията, Оте-
чествената война и до на-
ши дни в български пре-
вод. Моля, изпращайте оп-
ис на книгите и цената на 
адрес: 4349  с. Дъбене, обл. 
Пловдивска, Митьо Цанев 
Митев; продавам нова, не-
ползвана немска пишеща 
машина - ЛАТИНИЦА

0896379999 - продава 
узаконен вилен имот от 
1,2 дка и вила 45 кв. м в 
с. Герман, район Панча-
рево, местността Тераси-
те. Ток, вода. Цена 75 000 
евро.

0898/225564 - давам 
под наем обзаведен трис-
таен апартамент в Плов-
див, ж.к. „Тракия“

0885/728834 - прода-
вам къща и земеделска 
земя в с. Приселци, на 10 
км от Варна. Много из-
годно!

0888/803836 - прода-
вам 10 дка земя край гла-
вен път Хасково - Маказа

40 Дни
от кончината на

 ПетЪР ПеНЧеВ МАРКОВ
роден през 1932 г. 

 в с. Бързина,  
работил и живял в гр. 
Оряхово, обл. Враца
Животът му бе изпъл-

нен с трудолюбие, чест-
ност и достойнство. Все-
отдаен баща, любящ дя-

до, верен брат, той бе лю-
бимец на всички нас. Спи спокойно вечния си 

сън! Няма да те забравим!
от снаха Цвета, племенница пепа, внуци 

любчо, милена, марга, руменчо, катя, 
братови внуци Тихомир, ивалина, огнянчо, 

момчил и георги

На 29.10.2019 г.
се навършват

6 гоДини
без

МАРИЯ ДИМИтРОВА 
МАНОИЛОВА

на 81 г.
от Ксанти. Работила в 

„Горубсо I РУ Бориева“, за-
вод „Капитан дядо Нико-

ла”, живяла в Габрово
Светлият ти образ, споменът за пословични-

те ти трудолюбие, доброта, човечност, мъката 
– ще са вечни в сърцата ни.

Почивай в мир! Поклон!
от скърбящите:  

съпруг никола, роднини и близки

88-о журналистическо дружество ще прове-
де редовното си месечно организационно съ-
брание на 31 октомври (четвъртък) от 10,30 
ч. в салона на съюза на запасните офицери 
на бул. „христо Ботев” №48. 

Колежката проф. Павлина Павлова ще спо-
дели впечатления от международната писател-
ска среща в Белград,  на която тя взе участие от 
страна на България. 

Желателно е присъствието на всички чле-
нове на дружеството, които се чувстват здра-
вословно добре.

от ръководството 

0894/646586 - прода-
вам двустаен монолитен 
апартамент на четвър-
тия етаж в перлата на Ро-
допите - Баните, Смолян-
ско, или заменям за хуба-
ва селска къща с баня и 
тоалетна

0988/845735 - тър-
ся жилище в София или 
околностите

0884/411758 - про-
давам двуетажна къща с 
гараж и 2 дка градина - 
5000 лв., с. Нова Върбо-
вка, общ. Стражица

0878/370590 - изгодно 
продава имот в с. Оряхо-
во, общ. Любимец, камен-
на къща с голям двор, на 
брега на микроязовир

0885/945153 - изгодно 
се продава стара къща в с. 
Полковник Серафимово, 
Смолянско - 27 хил. лв., с 
5 стаи, на два етажа по 90 
кв. м, двор 1500 кв. м

На 22 октомври  
се навършиха 

3 гоДини и 3 мЕсЕЦа 
от внезапната смърт  

на нашата дъщеря
ЛюДМИЛА АНГеЛОВА 

ВеНЧеВА
от Пазарджик

родена на  
22 октомври 1974 г.

Люсенка,
Щъркелите до бабината ти къща 
всяка пролет в гнездото си се връщат. 
Наши близки и роднини от чужбина 
идват в скъпата си родина, 
само теб те няма, няма, няма…
И болката ни е все по-голяма…

от Бойка и ангел венчеви

На 95-гоДишна възраст 
ни напусна големият 

български юрист, 
общественик и дипломат 

чл.-кор. проф. 
АЛеКСАНДЪР ЯНКОВ 
Проф. Янков е дългого-

дишен преподавател по 
международно право, бил 
е ръководител на катедра-
та по международно право 
и международни отноше-
ния в Юридическия факул-
тет на Софийския университет "Св. Климент Ох-
ридски“, както и заместник-председател на БАН. 

Посланик на България във Великобритания и 
Северна Ирландия, постоянен представител на 
България при ООН в Ню Йорк, член на Посто-
янния арбитражен съд в Хага и съдия в Между-
народния трибунал по морско право в Хамбург. 

Той е единственият българин, президент на 
Световната асоциация по международно право. 
Един от основните автори на Конвенцията на ООН 
по морско право. Носител на орден "Стара пла-
нина" първа степен, на златен почетен знак на 
Министерството на външните работи за неговия 
принос за развитието на българската диплома-
тическа служба.
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ЗаПОЗнайте се

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

23 окТомври, 25 лунЕн 
ДЕн, намалЯваЩа 
луна, луна в ДЕва 
Смело пристъпвайте 

към решаването на всички 
задачи, като не се страхува-
те от трудностите и звезди-
те щедро ще ви възнаградят 
за храбростта.
24 окТомври, 26 лунЕн 

ДЕн, намалЯваЩа 
луна, луна в ДЕва 
Заемете се с домашни-

те дела – единствено вие 
ще се справите с тях най-
бързо и най-добре. Вечер-
та е подходящо време за 
посещение на светски ме-
роприятия.
25 окТомври, 27 лунЕн 

ДЕн, намалЯваЩа 
луна, луна във вЕЗни 

Трябва да отделите глав-
ното от второстепенното. 
Смятайте, че това ви е до-
машното. Ако не се справи-
те с тази задача, ще се обър-
кате като пате в кълчища и 
ще загубите много.
26 окТомври, 28 лунЕн 

ДЕн, намалЯваЩа 
луна, луна във вЕЗни 

Не се увличайте в дреб-
ни проблеми, а гледайте 
основните неща в живота 
да са правилни. Не губете 
връзка с близките си.
27 окТомври, 29 лунЕн 

ДЕн, намалЯваЩа 
луна, луна в 

скорпион 
Влиянието на негатив-

ните тенденции ще се за-
силва; но ще сгрешите, ако 
си помислите, че по-лошо 
не може да бъде. Няма да 
има кой да ви подкрепи, а 
пък и едва ли ще се намери 
човек, който да ви слуша оп-
лакванията търпеливо. 

28 окТомври, 1/2 
лунЕн ДЕн, новолуниЕ, 

луна в скорпион 
Много от плановете ви 

почиват на илюзии, а не на 
реално положение на неща-
та. А се появяват и пробле-
ми с времето - или закъсня-
вате, или избързвате.

29 окТомври, 3 лунЕн 
ДЕн, нарасТваЩа 

луна, луна в 
скорпион 

Ще се сблъскате със се-
риозни промени във ваше-
то обкръжение – ще се раз-
делите с някои хора, а дру-
ги ще приемете във вашата 
среда. Не драматизирайте, 
отнесете се спокойно към 
този факт. 

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (23.X.- 29.X.2019 г.)

ДЖЕСИКА

овЕн - Изключително ва-
жно е да проявите огро-
мна доза предпазливост, 

ако се каните да започнете нови 
инициативи. Не пренебрегвайте 
съветите на близките си. Подме-
нете част от гардероба си.

ТЕлЕЦ - Опитайте се на 
всяка цена да отделите 
достатъчно време и за 

интимната си половинка. Точно 
и ясно изразете мнението си по 
най-болните проблеми, за да не 
настъпят недоразумения.

БлиЗнаЦи - Приятели, 
близки или роднини ще ви 
създадат проблем. Добре 
е да повярвате в собст-

вените си възможности, особе-
но ако сте се насочили към осъ-
ществяването на свои планове. 

рак - Шансът ще ви съ-
пътства във всички жи-

тейски направления. Избягвай-
те обаче на всяка цена да взи-
мате страна или отношение в 
чужд спор. Постарайте се да бъ-
дете последователни в изисква-
нията си. 

лъв - Поставяйте на най-
малките членове на се-
мейството лесно изпъл-

ними задачи. Около средата на 
периода мнозина от вас ще по-
лучат позитивно известие за фи-
нансова стабилизация.

ДЕва - Въпреки увелича-
ващите се за вас позити-
ви не изпадайте в твърде 

голяма еуфория, тъй като тя ще 
ви действа демотивиращо. В края 
на седмицата при необходимост 
проявете отстъпчивост. 

вЕЗни – Ще ви се нала-
га да водите преговори с 
роднини, които искате да 

впечатлите или привлечете към 
своя кауза. Не позволявайте ня-
кой да се възползва некоректно 
от добротата ви. 

скорпион – През по-
чивните дни не оставяй-
те проблеми от миналото 

ви отново да останат нереше-
ни, особено ако са ви напомни-
ли за съществуването си. В лю-
бовта не се отказвайте да даде-
те максимума.

сТрЕлЕЦ - Изразете обич-
та си към интимната поло-
винка с малки жестове на 

внимание. Не се страхувайте от но-
вото и непознатото в личен план, 
защото в тази насока за вас няма 
да съществуват изненади. 

коЗирог -  Наложител-
но е да отправите поглед 

към начините, с които да подо-
брите комуникацията с интимна-
та си половинка. Поради зачести-
лите застудявания се старайте да 
запазите здравето си.

воДолЕЙ - На всяка це-
на увеличете шансовете 
си, като заложите на по-

ложителната нагласа и най-вече  
поемайте рискове в умерени гра-
ници. Наложително е да се погри-
жите за здравето си.

риБи - Не позволявай-
те да се разочаровате от 
държанието на човек, за 

когото сте мислили, че никога 
няма да ви предаде. Стремете се 
всичко да е наред, като съблюда-
вате отлична организация.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

28 октомври 2019 
г. 06:39:37 ч. - новолу-
ние. За да смъкнете 1-2 
кг, трябва да започнете 
диетата от този час и да 
продължите на сокове 
и течности до същия 
час на следващия ден.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН ЧЕСТИТО!

ЧЕСТИТ 85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

Скорпионите имат 
славата на потай-
ни и опасни хора – и 

се наслаждават истин-
ски на това. Те са власт-
ни и твърдоглави и вяр-
ват, че винаги са пра-
ви. Ако си търсите ня-
кого, когото да можете 
да контролирате и да 
го карате да се чувства 
незначителен, за да под-
хранвате самочувстви-
ето си – търсете го на 
друго място. Скорпион-
ът никога няма да сви-
ри втора цигулка.

Всички отрицателни 
качества, които тра-
диционно приписват на 
Скорпионите, са резул-
тат от факта, че те-

Çîäèÿ Ñêîðïèîí 23 октомври – 22 ноември

Жената Скорпион е 
най-привлекателна и 
най-загадъчна от всички-
те дванадесет знака. Тя е 
екзотична и магнетична, 
дълбока колкото морето 

и в зависимост от настро-
ението си тя е спокойна 
или бурна. Изключително 
интуитивна и силно заин-
тригувана от езотерично-
то, окултното или духов-

ното. В унисон е с ос-
новните сили на жи-
вота и природата.  
Женският Скорпион 
се съсредоточава са-
мо върху фундамен-
талната същност на 
всеки въпрос и не си 
губи времето излиш-
но. Иска яснота и да 
разбере всичко, а ос-
вен това знае как и ко-
га да зададе правил-
ния въпрос, за да по-

не прави разлика между 
двете неща. Тези хора 
никога не намират сво-
ята среда, те или силно 
желаят нещо, или силно 
го мразят. Те са много ха-
ризматични и с дълбо-
ка концентрация, често 
много успешни в живо-
та. Но съдбата им трябва 
да бъде в техните ръце. И 
ако не са готови да раз-
вият талантите си и да ги 
използват, те се потапят 
в недоволство, критич-
ност, дребнавост, както 
и мързел. Тогава стават 
разрушители на собстве-
ния си и чуждия живот. 
Символ на Скорпиона е 
птицата феникс, която 
възкръсва от пепелта.

зи хора са изключи-
телно страстни.

Скорпионите са 
готови на всичко, 
за да защитят те-
зи, които обичат. 
Веднъж заслужили 
доверието им, ще 
имате в тяхно ли-
це изключително 
лоялен и безстра-
шен партньор.

Жена
лучи отговорите, които 
търси.

Мъж
Мъжът Скорпион е си-

лен както в любовта, та-
ка и в омразата, но често 

на тОтА ИВАНОВА ГИНОВА
която на 23.X. навърши

93 гоДини
Мила майко и бабо, 

приеми букет от пожелания
за здраве и още дълги 

години да се радваш 
на живота!

син николай, 
дъщеря нели, внуци, правнуци, 

приятели и роднини

0896/519567 – 
вдовица на 66 г. же-
лае запознанство с 
добър мъж, с автомо-
бил, с цел съжител-
ство при нея на село

0877/807455  67 
г./178 см/78 кг - тър-
ся дама от 60 до 75 г. 
от Плевенски регион, 
за интимна връзка

0 8 8 9 / 1 7 4 6 1 5  - 
75/165/75, търси мъж 
до 77/175/90, от Плов-
див, Асеновград, Хи-
саря, Пазарджик, без 
пороци, да е образо-
ван и с кола, да е до-
бър, домошар, мате-
риално и финансово 
осигурен

0886/427030 - са-
мостоятелен мъж на 
възраст и без анга-
жименти - 78/165/75, 
няма здравословни 
проблеми, с гарсо-
ниера и автомобил, 
търси интелигент-
на дама за запознан-
ство и евентуално 
приятелство, да е на 
подходяща възраст, 
която самата тя да 
определи.

на 
АЛеКСАНДЪР 

КОСАКОВ 
роден на 

23.10.1934 г. 
в гр. Хаджиди-

мово  
и 61 гоДини 

сЕмЕЕн
 ЖивоТ 

с  ОБЛеНА еФтИМОВА КОСАКОВА
Желаем  му много здраве, много нови творче-
ски върхове и да преоткрива все нови полета 

на изява! 
А по случай  61 години семеен жи-
вот ние, внуците, им  желаем  креп-

ко  здраве, също така да продължават 
още дълги години да пазят семейната 
идилия и нека бъдат пример за баба 
и дядо, прабаба и прадядо! С  пожелание  още 
дълги  години дядо ни  да свири с акордеона, а 

баба ни да пее на внуци и правнуци!
с много обич: от александра, облена и петя

На 24.10.2019
 о.з.полк. 

ИВАН
 ИВАНОВ
 от София 
навършва 

84 
гоДини 
а на 1.5. 

тази година 
отбелязахме

  61 гоДини 
брачен живот с майка ни 

СтОЯНКА ИВАНОВА 
която  се грижи с огромна любов 

и търпение за него. Пожелаваме на нашите ми-
ли родители още дълги години да са заедно. Те 

са нашата опора, сила и подкрепа. Бла-
годарим им от цялото си сърце за то-

ва, което са ни дали като ценност и ду-
шевност. Те са много мила и симпа-

тична възрастна двойка, която ни дава 
пример за това, че годините не са порок и тряб-

ва да се носят с достойнство. Благодарим ви, май-
ко и татко!

с обич меглена, светлозар, сашо, 
марияна, милослава, ивайло и стоян

на
ДИМИтЪР КеНОВ 

от Бургас,
 к-с „Изгрев“

 Митко желая ти много здраве, 
щастие и късмет!!! 

от леля Цвета

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
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От стр. 1
Промененият курс 

на държавната поли-
тика от Изток към За-
пад доведе до промя-
на на официалното от-
ношение на институци-
ите към антифашистка-
та борба. Приносът на 
България в разгрома на 
хитлеризма постепенно 
изчезва от учебниците. 
Имената на стотици ге-
рои, отдали живота си в 
кървавата битка за свет-
ло бъдеще, за свобода и 
справедливост, не зву-
чат на тържествените 
зари-проверки. Улици-
те и площадите, нарече-
ни на тях, „демокрация-
та” прекръсти, без да се 
съобразява с мнението 
на живеещите. Памет-
ниците на много места 
бяха унищожени, омас-
карени или занемаре-
ни. Целта е ясна: да из-
чезне в небитието спо-
менът, за да не могат 
бъдещите поколения 
да имат пример за под-
ражание. Да не питат за 
идеологията, мотивира-
ла хиляди 
м л а д е ж и 
да вземат 
о р ъ ж и е , 
да напус-
нат роди-
тели, лю-
бими, да се 
обединят в 
партизан-
ски чети и 
отряди, да 
станат част 
от светов-
ната коа-
лиция сре-
щу кафява-
та чума. 

Псевдо-
учени до-
казват, че 
у нас не е 
имало фа-
шизъм, оп-
итват се да 
внушат, че 
„шумкари-
те” са шепа „луди гла-
ви”, „разбойници”, ру-
шащи устоите на мо-
нархията. Рядко се дава 
дума на обективни опо-
ненти. Клевети заливат 
медийното простран-
ство. Панихиди се пра-
вят на убийци, получа-
вали по 50 хил. лв. за от-

рязана партизанска гла-
ва. Страхът на днешните 
строители на капитали-
зма е обясним. Труден 
ще е отговорът на въ-
просите на любопитни 
потомци кой е същин-
ският победител във 
Втората световна вой-
на и нашите борци за 
свобода не са ли допри-

несли за краха на един 
мракобесен, човеконе-
навистен, изграден вър-
ху насилие строй. И след 

т о в а 
не пос-
л е д в а 
ли въз-
ход във 
в с и ч -
ки обла-
сти в из-
о с т а в е -
ната ни 
страна?! 
Не се ли 
р е а л и -
з и р а х а 
мечтите 
на заги-
н а л и т е 
г е р о и ? ! 
Нямаше 
ли без-
п л а т н о , 
достъп-
но и до-
бро ме-
д и ц и н -
ско об-
служва-

не?! Плащаха ли студен-
тите, за да станат архи-
текти, инженери, лека-
ри, учители, или напро-
тив – получаваха сти-
пендии?! Не бе ли оси-
гурена работа и доходи, 
даващи възможност за 
задоволяване потреб-
ностите на всеки? Не 

Никой Не е забРавеН
беше ли гарантирана 
сигурност та?!…

Днес подобни исти-
ни звучат като приказ-
ка. Кога в годините на 
социализма над мили-
он и двеста хиляди въз-
растни хора са оцелява-
ли на гра-
ницата на 
б е д н о с т -
та, а поло-
вината от 
тях – зна-
ч и т е л н о 
под нея?! 
Кога сме 
се топи-
ли с по 50 
хил. души 
годишно?! 
Била ли е 
България 
през це-
лия 45-го-
дишен пе-
риод на 
последно 
място в Европа по абсо-
лютно всички положи-
телни показатели и на 

първо място по смърт-
ност?!

Ще признаем, че осо-
бено в началния пери-
од на установяване на 
народната власт са до-
пускани грешки, репре-
сии и е имало невинно 
пострадали от диктату-
рата на пролетариата. 
Броят им обаче се уве-
личава по-
стоянно, а 
ц и ф р и т е 
са невер-
ни и дока-
зателства-
та за „чер-
вен терор” 
– фалши-
ви. Но до-
ри и да е 
така, каква 
е вината 
на загина-
лите бор-
ци от ан-
тифашист-
ката съпротива. Стран-
ното е, че те са почи-
тани и уважавани в съ-
щия онзи прехвален 
Запад. Ветераните на 
Франция, Италия, Ан-
глия, Белгия, Норвегия 
и т. н. са на трибуните 
по всички поводи. Няма 
и грам съмнение за об-
щочовешката стойност 
на подвига им. Мемо-
риалите на загиналите 

са под държавна защи-
та и грижа. 

Чест прави на пред-
ставителите на пловдив-
ската общественост, че 
тачат паметта на свои 
съграждани, загинали 
в борбата срещу фа-

ш и з м а . 
В Кю-
чук Па-
риж, се-
г а ш н и я 
р а й о н 
„Южен” 
н а п р и -
мер пло-
чите на 
д о м о -
вете на 
п а р т и -
зани от 
отряди-
те „Ан-
тон Ива-
н о в ” , 
„Георги 
Д и м и -

тров”, „Васил Коларов” 
и на нелегални, отдали 
живота си в битката за 

свобода, до началото 
на прехода са били 86. 
Днес те са 18, но ги има.

- Докато ние сме жи-
ви, нищо няма да бъде 
забравено и никой няма 
да бъде забравен! – ка-
тегорична е 88-годиш-
ната Иванка Калояно-
ва. Тя е сред организа-
торите на тържества за 

юбилеи от рождението 
и годишнини от убий-
ството на техните няко-
гашни братя и сестри. 

Причината да при-
състваме и отразим от-
белязването на 75 го-
дини от разстрела на 
националната героиня 
Йорданка Чанкова е не 
само защото „Пенсио-
нери” е от малкото из-
дания, за които анти-

фашистка-
та тема не 
е табу. Но 
и че сред 
поканени-
те роднини 
на извест-
ната син-
д и к а л н а 
лидерка на 
тютюнора-
ботниците 
от региона 
и секре-
тар на РМС 
(Работни -
чески мла-
дежки съ-
юз) е и 
г л а в н и я т 
р е д а к т о р 
Петьо Да-
финкичев.

В ъ з п о -
м и н а т е л -
ното тър-
жество от-
кри Ангелина Змеева. В 
краткото си слово пред-
стави гостите и подчер-
та, че спазва традиция-
та, понеже тя е важна 
за миналото, а и заради 
настоящето. Припомни 
тежката съдба на се-
мейството на Йордан-
ка, принудено да напус-
не Беломорието и заед-
но с хилядите тракий-
ци да търси спасение в 
Майка България. Посо-
чи, че в техния дом при 
баща й – синдикалиста 
бай Георги Николов, е 
отсядал Георги Дими-
тров. И че всичките де-
вет деца на баба Кина 
участват актив-
но в съпроти-
вата, а впослед-
ствие братята й 
са доброволци 
на фронта.

П р и с ъ с т в а -
щите с интерес 
изслушаха екс-
позето на мла-
дата и симпа-
тична Теодора 
Халачева – най-
младата народ-
на представи-
телка в 44-ото 
Народно съ-
брание от БСП. 
Тя очерта ос-
новни момен-
ти на изклю-
чително наси-
тената със съ-
бития съдба 
на революцио-
нерката Катя Столяро-
ва (нелегалното име на 
героинята). Спря се на 
последните дни преди 
разстрела, на достой-
ното й поведение пред 

палачите. Ранена в кра-
ка и рамото след сраже-
нието при Жерково, ге-
роинята не моли за ми-
лост. Напротив! Призо-
вава жандарите да се 
опомнят, защото идва 
техният край.

Маргарита Христова 
декламира свои стихо-
ве, посветени на секре-
тарката на РМС. А Дими-
тринка Павлова разка-

за за пода-
рък, полу-
чен по ня-
какъв по-
вод от при-
я т е л к а т а 
на майка й 
Йорданка. 
Цветарни-
кът се пази 
и днес като 
реликва.

З а м . -
председа-
телят на 
О б щ и н -
ския съвет 
на Плов-
див и кан-
дидат за 
кмет на 
р а й о н 
„Южен” от 
БСП доц. 
д-р Ангел 
И в а н о в , 
поздрави 

присъстващите.
Главният редактор 

Петьо Дафинкичев бе 
помолен от името на 
роднините да каже ня-
колко думи. Той спо-
дели, че никой от ней-
ните племенници не е 
ползвал облаги зара-
ди подвига на нацио-
налната героиня. Все-
ки сам е постигнал дос-
тойна реализация. Не 
пропусна да подчертае 
отстояването на исти-
ната за антифашист-
ката борба на страни-
ците на „Пенсионери” 
и призова да подкре-
пят вестника ни с або-

намент. Благодари, че 
съгражданите на леля 
му пазят паметта й. По-
сочи, че огромна греш-
ка е миналото да раз-
деля нацията, което за 
съжаление се допуска 
от управниците. И че за 
да постигнем проспе-
ритет, сме длъжни да 
се обединим. 

Тържеството при-
ключи с музикално оф-
ормление от песни, лю-
бими на нашето поко-
ление, и скромна по-
черпка.

Текст и снимки 
наталия гЕнаДиЕва

Част от племенниците на йорданка Чанкова (николова) в деловия 
 президиум. От ляво на дясно: румен сербезов, светлозар георгиев,  

Петър Базарски и Петьо дафинкичев

иванка калоянова
доц. д-р ангел иванов, 

зам.-председател на 
Общинския съвет в Пловдив

Петьо дафинкичев благодари 
на организаторите на тържеството

ангелина Змеева

маргарита Христова

димитринка Павлова
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Монолог на плашилото 

Горд съм! Минала-
та сряда спасих чо-
век! Върнах коле-

гата Иванов към жи-
вота! 

Значи на този ден за 
Иванов има само лоши 
новини: сутринта звъ-
нят на вратата му, отва-
ря Иванов, а пред него 
съдия-изпълнител, зао-
биколен от носачи:

- Така и така - вика му, 
– осъден сте от топло-
фикацията! Три години 
и девет месеца не сте 
си плащали сметките! 
Трябва да извърша про-
цедурата!

И я извършва. При-
бира му хладилника, те-
левизора, две тенджери 
под налягане и кой знае 
защо едни чехли с пис-
кюли, подарък от тъща 
му, като се върнала от 
екскурзия до Истанб-
ул...

После в рейс 204 да 
вземат и да го оберат. 
Ловка ръчичка му зади-
га телефона, портфей-
ла със седемнайсет ле-
ва и двайсет стотинки, 
картата му за градския 
транспорт и снимка на 
внука му Патрик... След 
джебчията в автобуса се 
качила контрола и то се 
знае – хванали го без би-
лет. Обяснявал им Ива-
нов, клел се, описвал по 
най-драматичен начин 
как току-що го обрали, 
обаче контролата к’во – 
едва не припаднала от 
смях. Всички гратисчии 
с този номер излизали. 
И не само се смели, а и 

му съставили акт – че-
тиридесет левчета гло-
ба, която, не я ли плати 
навреме, ще нараства с 
по десет лева месечно.

Някъде около обяд 

в стаята ни звънна те-
лефонът, търсе-
ха го него и аз му 
подадох слушалката. 
Обаждаше му се ня-
какъв свеще-
ник на име 
поп Генчо. 
На улицата 
пред блока 
им взривили 
аудито на 
някакъв 
бандюга, 
всички стък- ла на 
апартамента му би-
ли изпотрошени, а пра-
нето, което жена му би-
ла проснала на балкона, 
в момента се намирало 
по кубетата на близката 
черква. Тоя поп Генчо 
настояваше час по-ско-
ро Иванов да се прибе-
ре и да го свали оттам, 
защото не е канонично 
гащи да се ветреят вър-
ху светия кръст...

Иванов не можа да се 
прибере веднага, защо-
то го извикаха в каби-
нета на директора. Вър-
на се оттам след поло-
вин час – синкаво блед 
и с безумни очи. Всич-
ки в стаята се досещах-
ме какво се е случило 
и печални и потиснати, 
мълчахме. Седна Ива-

нов на бюрото си, из-
вестно време ни гледа, 
без да ни вижда, после 
заговори, по-точно за-
шептя:

- Бяха събрани всич-

ки шефове. 
Седяха по 
канапета-

та, виновни 
и съкруше-
ни, съвсем 

като войни-
четата, дето 
в оня филм за 
генерал Заи-
мов трябваше 

да го раз-
стрелят, ма-

кар да знаеха, 
че е невинен. И ме 

разстреляха!
С две думи – съобщи-

ли му, че е съкратен!
- Днеска само лоши 

новини! 
Това каза Иванов, 

всъщност изплака го. 
После стана и с бавни 
стъпки тръгна към вра-
тата. Стъписани и ужа-
сени от това, което се 
случваше, ние избягва-
хме да срещнем погле-
да му.

Излезе Иванов в ко-
ридора, не затвори 
вратата след себе си и 
ние го видяхме да кра-
чи към прозореца в дъ-
ното. Вървеше бавно, 
тежко и някак фатално. 
Службата ни се намира 
на деветия етаж, колеж-
ката Цочева внезапно 

се разрида, другата ко-
лежка, една дебелана на 
име Малинка Фиданова, 
изпищя към мен:

- Шинка, направи не-
що, Шинка!

Викът й ме извади от 
парализата. Втурнах се 
обезумял към Иванов, 
съборих нещо в бързи-
ната, ударих коляното 
си, контузих се, но, като 
един Бербатов преодо-
лях страданието и успях 
да го настигна точно в 
момента, в който отва-
ряше прозореца:

- Иванов, спри се! Ос-
ъзнай се, Иванов! Не са 
само лоши новините 
днес! Не чу ли сутрин-
та финансовия минис-
тър? Кредитната аген-
ция „Мудис” е повиши-
ла рейтинга на Бълга-
рия от стабилен на по-
ложителен „Ваа3”, Ива-
нов! Струва си да се жи-
вее, Иванов!

Стресна се Иванов, 
сякаш от лош сън се 
събуди, блесна живец в 
очите му:

- „Мудис”! „Ваа3”! Не 
може да бъде!

- Може, Иванов, мо-
же! „Мудис”! „Ваа3”!

Прегърна ме Иванов, 
зацелува ме, радостни 
сълзи потекоха от очи-
те му:

- „Мудис”, „Ваа3”! 
Ех, струва си да се жи-

вее на този свят! Стру-
ва си!

Кво да ви кажа, щаст-
лив съм! Върнах Иванов 
към живота!

Чавдар шинов

Двама си говорят:
- Искам да отида в Ис-

пания да бягам от би-
ковете.

- Защо ти е да ходиш 
толкова далече? Иди 
в дискотека в Перник, 
бутни някой и бягай.


любопитен факт: ако 

на български министър 
му отрежат главата, той 
ще продължава да кра-
де още един ден.


- ало, полицията, 

обраха ни!
- Къде се случи инци-

дентът?

- Тука бе, в България!
- Колко са пострада-

лите?
- Ами има-няма око-

ло 7 милиона.


- отче, искам да жи-
вея вечно!

- Ожени се!
- Това ще помогне 

ли?
- Не, но ще убие же-

ланието ти.


- Жена, ненавиждам, 
когато правиш такива 
физиономии.

- Какви бе?
- Всякакви.

Загадка

слави БОрисОв

Навлеци
Вървя по улица „Ра-

ковски”. Пред унгар-
ския ресторант дебела 
лелка на неопределе-
на възраст смирено ми 
поднася празна пласт-

масова чашка.
Жестът е ясен - проси 

женицата.
Пускам й левче в чаш-

ката и отминавам.
След петнайсет мину-

ти се връщам по същия 
път. Лелката пак ми под-
нася чашката.

- Еее… - викам, - нали 
преди малко ти дадох!

Че като се разбесня 
пустата му жена! Че ка-
то се разкрещя!

- Бе, вие - вика, - един 
и двама ли сте, та да ви 
помним сичките! Одат 

тука налево-надесно! 
Навлеци с навлеци! 
Ууу, Господ да ви убие!

Наруга ме яко. И до-
като ме ругаеше, ме 
гледаше с нагли вод-
нисти оченца. Такива 
оченца съм забелязвал 
само у някои министри. 
Бивши, настоящи и бъ-
дещи…

слУЧайни срещи с димитър БеЖански

Спасител

Топката не щат да ритат,
само за парички питат –
не за семки и бонбони,
искат, искат милиони!
Милиони! За какво?!
Нито тичат по крило, 
нито в центъра нападат
и позорно падат, падат!
Та с резила си в играта
чак разплакаха Камата!
Нявга Пеневата чета
бе от истински момчета.
А сега е произвол
и ни вкарват гол след гол.
Ритат те за пачки тлъсти,
харчат със широки пръсти,
по курорти най-отбрани
водят лъскави мадами!
Схемата е май такава
тук във цялата държава.
Ха стегнете се бе, хора,
и измийте ни позора!
Или пък ни пощадете –
просто футбола го спрете!

уляна пЕТкова

Пръкна се чудно велик герой!
 Май се досещате кой е той? 
 Спирачка яка е народна –
 за ролята му „благородна“!
Май не знае за трети закон –
 на великия учен Нютон? 
 Просто това  му е съдбата –
 рибата мирише от главата! 

иван вунЧЕв

Сакото – старо. И бомбето – също.
Не съм изобщо за пред хора.
Дордето вие си седите вкъщи, 
аз плаша гаргите на двора.

Размахвам страшно двата си ръкава 
от вас навремето протрити.
А пък бомбето толкова ми става, 
че все ми пада над очите.

Наясно съм, че тези ми парцалки
били са нявга драги ваши, 
така че ако днеска плаша гарги, 
със вашто минало ги плаша.

васил соТиров

Футболни 
драми

- докторе, като обещая някои неща, забравям да ги изпълня.
- Откога се случва  това?
- доколкото си спомням, от изборите насам.

а. станкулов


