
резултати
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Вдигат 
спекулативно 
цените

на стр. 12

на стр. 3
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изборите в неделя показаха, че силата на 
ГерБ вече не е същата, каквато бе преди че-
тири години. В много областни градове, в ко-
ито управляваха и тогава спечелиха надпре-
варата безапелационно, на представители-
те им предстои да се явят на поправителен 
изпит. Вероятността да не го издържат на 
3 ноември е голяма. Показателна е ситуаци-
ята в столицата. Йорданка Фандъкова губи 
около 100 хил. гласа в сравнение с предходна-
та й битка за София. При това категорични-
те й поддръжници главно са в ромските маха-
ли. Във повечето райони на огромния прена-
селен град хората ще се явят повторно пред 
урните. Желанието да се променят нещата е 
видимо. Страхът отстъпва пред чувството, 
че от теб зависи съдбата на семейството ти 
и на населеното място, в което живееш. Въз-
мущението, че не се изпълняват предизбор-
ни ангажименти, че общите пари потъват 
в джобовете на фирмаджии, приближени до 
властта, че качеството на услугите е хем ло-
шо, хем скъпо, избуява. Пропукването е факт.

дали на втория тур мобилизираната под 
строй администрация, корпоративният вот 
на принудените от своите шефове в предпри-
ятията на олигарсите, на партийците, полу-
чаващи големи парчета от държавната ба-
ница, роднините и близките им ще са повече 
от ядосаните граждани, след броени дни ще 
се разбере.

Пенсионери, ако сте недоволни от досегаш-
ния кмет и незавидната си съдба, не чакайте 
да получите промяната наготово! Борете се 
за нея с бюлетина! това е законният начин…

„П”

Обичам руската 
драматургия

абонамент 2020

на стр. 4

на стр. 9

Õðàíà çà äóøàòà ñòå 
âèå, „Ïåíñèîíåðè”!

Гордостта на нацията

на стр. 24Гостува актрисата мария СаПУндЖиеВа

Тенденция

на стр. 33

Мъдър вестник – за мъдри хора

Приятели, вестник „Пен-
сионери” е всичко онова, 
от което имат нужда въз-
растните хора, за да се раз-
нообразят, за да се вдъхно-
вят, за да учат, защото чо-
век цял живот се учи. Полез-
но е четивото, защото слу-
жи на истината, а именно 
тя, истината, ни води по 
онези пътища, които са 
праведни и красиви, смис-
лени, поучителни, вдъхно-
вяващи.

раЗмиСЛи на  ГЛаВния  редактор

на стр. 31

на стр. 3

160 години от 
рождението на 

акад. александър 
теодороВ – БаЛан

Топлото и 
светлото няма 
да поскъпват 

до края на 
годината

разказаха ми лю-
бопитна история. 
група нашенци на 
круизен кораб вли-
зат ва магазин за на-
кити. 

Бай-бай, 
бай Балан!

1 ноември – ден на народните будители

Посещавали сме десетки пенсионерски 
клубове и организации. В препълнени за-

ли сме обсъждали плюсовете и минусите 
на изданието. 

Среща с абонати от село Подем, Плевенско

 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 е известно кога точно г-н Юнкер 
е обещал до края на неговия мандат да 
падне мониторингът – преди първата 
чашка евксиноградска гроздова или след 
това. Все пак е запомнил, макар че, убе-
дени сме: Бойко нееднократно го е връ-
щал към прекрасните дни в родината ни, 
за да изпълни дадената дума.

на стр. 30

Главният редактор Петьо дафинкичев отговаря на въпроси на присъстващите

Гуна иВаноВа:

абонирайте се във всички 
пощенски станции на 

страната. Гарантирайте 
си получаването на 

любимия вестник у дома. 

на стр. 5

Невероятната съдба 
на Марина Шаляпина
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Наш читател от 
гр. септември 
ни пише: ”Або-

нат съм на вестника 
от дълги години. Пред 
мен възникна следната 
ситуация: Преди време 
наследихме с мой бра-
товчед  20 декара лозя 
и селска къща. Лозята 
сме ги дали под арен-
да и получаваме дохо-
ди от тях. Къщата е 
почти запустяла, неп-
родаваема, а и плаща-
ме данъци, такса смет 
и др. разходи. Може ли 
да се откажа от та-
зи къща и държавата 
да не ме търси за да-
нъци и такси, които 
се затруднявам да пла-
щам?”

 Въпросът на читате-
ля навярно възниква и 
при други граждани, за-
това ще се спра на него. 

 В предишен брой на 
в-к „Пенсионери” под-
чертахме, че за да има 
отказ от наследство, на-
следството трябва да се 
приеме. Сега, след като 
сме разгледали въпроса 
с приемане на наслед-
ството, ще се спрем и на 
въпроса как да се отка-
жем от откритото и при-
ето наследство. Основ-
ното качество, което ли-
цето трябва да притежа-
ва при отказа от наслед-

Не достигат кадри Вдъхновяваща актриса 
на 102 години

2 Законът Пенсиите

отГоВаря адВокат кръСтан ВЛадимироВ – СоФиЙСка адВокатСка коЛеГия

как да се откажа от наследство

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Средният 
осигурителен 

доход за август  
е 972,20 лева

Ñреùа с ïредстаâители íа ïеíсиоíерски орãаíиçаöии

Националният осигурителен ин-
ститут обявява, че размерът на 
средния осигурителен доход за 
страната за месец август 2019 г. е 
972,20 лв. 

Средномесечният осигурителен до-
ход за страната за периода от 1.9.2018 
г. до 31.8.2019 г. е 953,27 лв. 

Определеният средномесечен 
осигурителен доход за страната 
за посочения период служи при 
изчисляване размерите на ново-
отпуснатите пенсии през септем-
ври 2019 г. съгласно чл.70, ал. 3 от 
Кодекса за социално осигуряване.

ство, това е то да има 
качеството на наслед-
ник, който да е приел 
наследството по посо-
чените от закона начи-
ни - изрично, мълчали-
во или по опис. За тях 
стана дума при прие-
мане на наследството 
в предишния брой. Тук 
ще подчертая, че отказ 
от наследство може да 
извърши само пълно-
летно лице (навърши-
ло 18 години и не стра-
дащо от психически за-
болявания, които да го 
правят недееспособно).

Мотивите за отказ от 
наследството могат да 
бъдат най-различни.  

Основният мотив за 
отказа от наследство 
това са обстоятелства-
та, свързани със съ-
държанието на самото 
наследство. Както по-
сочих, наследството е 
съвкупност от права и 
задължения, които на-
следодателят е оставил 
след смъртта си. Или ка-
зано по друг начин, то-
ва е съвкупността от ак-
тиви и пасиви на насле-
додателя. Когато паси-
вите  (кредити, дългове 
и др.) надхвърлят акти-

вите (оставените от на-
следодателя имоти, вло-
гове и т. н.)  обикновено 
наследниците пристъп-
ват към отказ от наслед-
ство. Това означава, че 
те или някой от 
тях не при-
е м а т 
д ъ л -
г о -
ве-
те 

н а 
н а -
с л е -
д о д а -
теля си за 
свои, но също 
така не приемат и ак-
тивите му. С една дума, 
„не ти щем наследство-
то, което ще ми донесе 
повече задължения, от-
колкото ползи”.

Отказът от наслед-
ство обаче важи за ця-
лото наследство. Не мо-
же да се откажем от зе-
мите, които е притежа-
вал наследодателят ни, 
а да приемем апарта-
мента му.

 Невъзможно е също 
така да се откажем от 

наследство, което вече 
сме приели. След като 
веднъж сме се отказа-
ли от наследство, то ня-
ма начин след време да 

променим мне-
нието си 

и да 

р е -
ш и м , 

че вече иска-
ме да сме наследници. 
Законът за наследство-
то не определя срок за 
извършване на отказ 
от наследството. Но ще 
подчертая, че до отказ 
от наследство се прис-
тъпва едва тогава, ко-
гато наследниците са 
се запознали със състо-
янието на наследството 
и са си отговорили на 
въпроса дали имат ин-
терес от това правно 
действие. Най-често от-

казите от наследство се 
използват от наследни-
ците, когато наследода-
телят е взел големи кре-
дити, които е обезпечил 
с ипотека. Тогава дългът 
надхвърля стойността 
на ипотекирания апар-
тамент и наследникът, 
за да не връща дълга 
по ипотеката, прави от-
каз от наследство и бан-
ката не може да си съ-
бере парите по креди-
та от наследника.  

 За да се получи от-
каз от наследство, е не-
обходимо да се снаб-
дим със следните доку-
менти: удостоверение 
за наследници, препис-
извлечение от акта за 
смърт на наследодате-
ля,  заявление и завер-
ката му от нотариус до 
съответния Районен 
съд по последното мес-
тожителство на нашия 
наследодател, към кое-
то прилагаме удостове-
рението за наследници 
и преписа-извлечение 
от акта за смърт, както 
и документ за внесена 
държавна такса (20 ле-
ва за вписване на отка-
за, както и 5 лева за пре-
пис от удостоверението 

за отказ). Съдът, след ка-
то разгледа заявление-
то ви, вписва отказа от 
наследство в специална 
за целта книга.

Сега се връщам на 
конкретния казус на 
читателя. След като сте 
приели наследството, 
вие сте го приели из-
цяло. Затова, ако иска-
те да направите отказ от 
наследство, то ще загу-
бите всички имоти, за-
щото, както посочихме, 
наследството е съвкуп-
ност от права и задъл-
жения, тоест от пасиви 
и активи. Не може да се 
откажете от имотите, ко-
ито нямат стойност и ви 
носят дългове, а да оста-
вите за себе си имотите, 
които ви носят приходи. 
Ще ви препоръчам къ-
щата, която не ползва-
те, да я продадете и така 
ще се отървете от имо-
та, който тежи на  семей-
ния ви бюджет. 

Искам да отбележа, 
че разгледаните въпро-
си, свързани с приема-
нето на наследството, с 
отказа на наследство-
то, са правни действия 
със сериозни имущест-
вени последици. Затова 
ще си позволя да пре-
поръчам - преди да се 
пристъпи към тях, е до-
бре да потърсите прав-
на помощ.

В условията на недостиг на кадри са мо-
билизирани усилията на Агенцията по зае-
тостта за активиране и регистрация в бюра-
та по труда на хора в пенсионна възраст. За 
периода януари-август т.г. общо 1486 реги-
стрирани, придобили право на пенсия, са 
постъпили на работа със съдействието на 
трудовите посредници. Това съобщи ми-
нистърът на труда и социалната политика 
Бисер Петков. По данни от наблюдението 
на работната сила през второто тримесе-
чие на тази година заетите на възраст 65 и 
повече години са 97 700. Коефициентът на 
заетост за тази група е 6,6 процента, като 
ръстът в сравнение с второто тримесечие 
на 2018 г. е 1,3 процентни пункта, посочи 
Бисер Петков.

Средно за ЕС равнището на заетост на 
хората над 65 години е около 6 процента.

В Закона за насърчаване на заетостта са 

регламентирани посредническите услуги, 
които подпомагат пенсионерите да си на-
мерят работа. Хората, придобили право на 
пенсия, могат да се регистрират в бюрата 
по труда и да ползват информация за сво-
бодни работни места, посредничество по 
информиране и наемане на работа и пси-
хологическо подпомагане. 

Наблюденията на експертите в Агенци-
ята по заетостта показват, че все по-често 
решаващи за избора на работодателя са 
доказаните умения на кандидатите - как-
то професионални, така и личностни, каза 
министър Бисер Петков.

Ангажираността, отговорността, дисци-
плината, навиците за труд се оценяват по-
ложително от работодателите, подчерта 
Петков и допълни, че все по-често рабо-
тодателите приемат представените им про-
фили на хора в пенсионна възраст.

оливия Хавиланд е ед-
на от най-популярните ак-
триси в златните години на 
Холивуд. 
С п е ч е -
лила е 2 
награди 
„Оскар“ 
и може 
би я по-
знавате 
от роля-
та й на 
М е л а н и 
Хамилтън в „отнесени от 
вихъра“ – точно тази роля 
я превръща в звезда. Оливия 
е първата жена, председател 
на журито на Филмовия фес-

тивал в Кан. Тя казва, че чете 
много, въпреки че зрението 
й е лошо, често дава интер-

вюта и отговаря на имейли. 
Смята, че най-важните неща 
в живота са любовта, смехът 
и това да учиш нови и нови 
неща всеки ден.

Управителят на Нацио-
налния осигурителен ин-
ститут (НОИ) Ивайло Ива-
нов и експертен екип на ин-
ститута се срещ-
на с представи-
тели на Нацио-
налния комитет 
по проблемите 
на възрастни-
те хора, който 
обединява Съ-
юз на пенсионе-
рите 2004 – обе-
динени, Българ-
ска асоциация на пенсио-
нерите – обединени, Наци-
онална инициатива „Соци-
ална солидарност“,  Съюз 
на офицерите и сержанти-
те от запаса, Съюз на воен-
ноинвалидите и военнопо-

страдалите. Тези организа-
ции солидарно представи-
ха пред специалистите от 
НОИ пакет от идеи за пре-

изчисляване на пенсии-
те, съпроводено с прераз-
глеждане на минималната 
пенсия за изслужено вре-
ме и възраст и на прилага-
ния максимален размер за 
получаваните една или по-

вече пенсии, както и за оси-
гуряване на източници за 
повишаване на приходите 
във пенсионните фондове 

на държав-
ното об-
щ е с т в е н о 
осигурява-
не.

От своя 
с т р а -
на Ивай-
ло Иванов 
разясни хо-
да на акту-

алната бюджетна процеду-
ра и стъпките за предви-
деното осъвременяване на 
пенсиите по т. нар. „швей-
царско правило“ от 1 юли 

2020 г., което би било 6,6 
процента при сегашните 
допускания за стойности-
те на инфлацията и нара-
стването на средния оси-
гурителен доход за страна-
та за предходната година. 
„Мнозина смятат, че е не-
обходимо повишаване на 
пенсиите по пътя на преиз-
числението им, но на как-
ва база това може да ста-
не е въпрос на финансови 
разчети и възможности на 
бюджета“, обобщи Иванов, 
като се ангажира анализи-
те и изчисленията на НОИ 
по темата да бъдат на раз-
положение на пенсионер-
ските организации.
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30 на сто от це-
ната на битовия ток 
през 2020 година ще 
се определя от цена-
та на електричество-
то на свободния па-
зар, съобщи предсе-
дателят на КЕВР Иван 
Иванов.

Това обаче е реше-
ние, което ще вземем 
от 1 юли следващата 
година, уточни той.

Преди това КЕВР 

3Социални проблеми

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

Смяна  
на времето

Жан-Клод Юнкер 
искаше да захвърли 
на боклука смяната на 
времето, но чакането 
това да се случи про-
дължава.

Издирват  
длъжници

Колекторски фир-
ми търсят 570 хиля-
ди длъжници у нас. 
Общата сума, която те 
дължат, е в размер на 
464,3 милиона лева.

Машинисти 
напускат БДЖ

32-ма локомотив-
ни машинисти са на-
пуснали БДЖ от на-
чалото на годината. 
Те се оплакват от 
ниското заплащане, 
натрупания извънре-
ден труд и недостига 
на локомотиви. 

Заради това се 
стигна и до промя-
на в разписанието на 
влаковете.

Задава се буря 
 в икономиката

МВФ прогнозира 
за тази и за идната 
година забавяне на 
растежа на икономи-
ката. Засега икономи-
ческият спад е най-
осезателен в про-
мишлеността, но на-
пълно вероятно е, 
ако несигурността 
продължи да доми-
нира, спадът да об-
хване и потреблени-
ето, заяви шефката 
на Фонда Кристали-
на Георгиева.

Ще дойде време, 
когато умните ще 
мълчат, глупаците ще 
говорят, а разсипни-
ците ще забогатеят.

иво андрич

б и с е р

ното събрание да бъ-
дат приети промени 
в Закона за енерге-
тиката, където да бъ-
де описана схемата на 
либерализация на це-
ната на битовия ток. 

„Искаме не чрез 
наш подзаконов акт, 
а чрез закон да се оп-
редели крайната дата 
на пълната либерали-
зация и начинът, по 
който това ще бъде 

1 494 883 нашенци ca ce ocигурявaли нa минимумa

ще направи предло-
жение на депутати-

те от Комисията по 
енергетика в Народ-

Топлото и светлото няма да 
поскъпват до края на годината

Вдигат спекулативно 
цените След 30 години всеки 

десети българин - над 80 г. 

извършено“, обясни 
Иван Иванов. 

П р о е к т о с х е м а т а 
предвижда три стъп-
ки – 30% свободна це-
на в микса през 2020 
г. , 60 % през 2021 
и пълна либерализа-
ция през 2022 година. 
До края на годината 
цените на тока и пар-
ното остават без про-
мяна, тъй като вля-
злото в сила  поевти-
няване на природния 
газ е минимално, ка-
за още председателят 
на КЕВР.

Всеки десети българин през 
2050 г. ще бъде на възраст над 80 
години, сочи прогноза на учените 
от Българската академия на науки-
те. Според тях след 10 години хо-
рата, духнали 80 свещички на тор-
тата, ще съставляват около 7% от 
населението у нас. Така впослед-
ствие само за две десетилетия бъл-
гарите над 80 години ще се увели-
чат с 3%.

Учените посочват като най-го-
лям проблем застаряването на на-
цията. Те използват данни на Ев-
ростат за броя на родените деца, 
според които за четвърт век но-
вородените българчета ще бъдат 
с 14 000 по-мал-
ко. През 2015 г. 
те са били бли-
зо 66 хиляди, но 
очакванията за 
след 20 години 
са за  под 52 хи-
ляди. Изследо-
вателите от БАН 
обаче не смятат, 
че страната ни 
може да се изпа-
ри от картата на 
света:

„Тезата, че 
България ще из-
чезне, не може да бъде актуална. 
Не може да бъде и адекватна по 
някакъв начин, защото има мно-
го тенденции, много процеси, ко-
ито взаимно се допълват, и има 
начин да се преодолеят. Но тряб-
ва политическа воля и полити-
ки за това”, коментира проф. Ан-
тоанета Христова от Институ-
та за изследване на населението 

и човека към БАН, пред „Нова”. 
Осигуряването на здравни и со-

циални услуги на възрастните хо-
ра е друга от сферите, които тряб-
ва да се подобрят, за да се гаран-
тира по-добро качество на живот, 
смята доц. Стоянка Черкезова от 
БАН. Тя обясни, че в момента има 
мобилни услуги на лекари, които 
минават през селата и правят пре-
гледи или носят лекарства. Има-
ло и различни социални услуги. 
Те обаче се осигуряват от различ-
ни специалисти. „Ако тези услуги 
се обединят и се предоставят от 
екип специалисти, които пътуват 
от място на място, това би било до-

бро икономи-
ческо реше-
ние. Цената 
за осигурява-
не на услуги-
те ще е мно-
го по-ниска“, 
смята доц. 
Черкезова. В 
момента со-
циалните и 
здравните ус-
луги за въз-
растни се фи-
нансират от 
д ъ р ж а в н и я 

бюджет и по оперативни програ-
ми. Според доц. Черкезова трябва 
да се създаде фонд за дългосроч-
ни грижи, в който всеки гражданин 
да инвестира. „Така всеки в края на 
живота си, когато изпадне в риск 
и е болен и няма кой да се грижи 
за него, ще може да получи тази 
грижа от публичните политики“, 
обясни още тя.

Цената на свинското 
се надува спекулативно 
у нас, заяви  Владимир 
Иванов, председател на 
Държавната комисия по 
стоковите борси и тър-
жища. Докато на между-

народните борси цената 
се срива до 1,44 дола-
ра за килограм, у нас тя 
стига 8,50 лева за кг на 
едро. Така на практика 
вносното месо пристига 
с цена 5,50-6,50 лева за 
килограм, а от разликата 
печелят фирмите вноси-
тели, обясни той.

По думите му те се 
възползват от паниката, 
която се създаде зара-
ди африканската чума по 
свинете, и поддържат из-
куствено високи цени на 
свинското месо в Бълга-
рия. Основните количе-
ства идват от Белгия, Хо-
ландия и Франция, посо-
чи председателят на дър-
жавната комисия. От го-

Бългaритe, кoитo 
взимaт мeceчнa зaплaтa 
oт 9000 лв. или пoвeчe, 
ca 192 985, или тoвa ca 
мaлкo нaд 6% oт вcич-
ки рaбoтeщи. Зa гoдинa 
тe взимaт нaд 108 000 
лв. възнaгрaждeниe. 
Тoвa пoкaзвaт дaнни 
нa финaнcoвoтo ми-
ниcтeрcтвo, изнeceни 
oт рecoрния миниcтър 
Влaдиcлaв Гoрaнoв.

Oтгoвoритe нa 
Гoрaнoв идвaт нa 
фoнa нa прeдcтoящoтo 
oбcъждaнe и приeмaнe 
нa бюджeтa зa 2020 г. 
Oт тях cтaвa яcнo, чe 

прeз 2018 г. нaчиcлe-
ният дaнък нa тeзи 6% 
e кoлocaлнaтa cумa oт 
962,8 млн. лв., кoйтo e 
нaй-виcoкият в групaтa. 
Нa втoрo мяcтo пo нa-
чиcлeни дaнъци ca 
грaждaнитe c гoдишнa 
зaплaтa мeжду 12 000 
и 24 000 лв. При тях 
удържaнитe cуми ca 
703,6 млн. лв. Cлeд 
тях ce нaрeждaт тeзи 
c гoдишнo възнaгрaж-
дeниe мeжду 6720 и 
12 000 лв. (нaчиcлeн 
дaнък 552,1 млн. лв.), 
a чeтвъртa e групaтa 
ocигурeни нa минимaл-

нa зaплaтa, или 560 лв. 
мeceчнo възнaгрaждe-
ниe. Oт тях ca cъбрa-
ни дaнъци нa cтoйнocт 
515,5 млн. лв. Дaнни-
тe нa финaнcoвoтo ми-
ниcтeрcтвo coчaт oщe, 
чe 1 494 883 бългaри ca 
ce ocигурявaли нa ми-
нимумa. Тeхният брoй 
e нaй-гoлям в групaтa, 
cлeдвaн oт тoзи c дoхo-
ди дo 12 000 лв. (642 161 
души), или дo 24 000 
лв. (477 431 души). Oт 
пo-бoгaтитe бългaри 3 
189 ca нa възрacт дo 26 
гoдини, кaтo тяхнaтa 
групa e втoрaтa нaй-

мaлoбрoйнa cлeд тaзи 
нa хoрaтa cъc зaплaтa 
мeжду 72 хил. и 108 хил. 
лв. Зaмoжнитe млaдeжи 
ca плaтили 10,8 млн. 
лв. дaнъци. Нaй-гoлям 
e брoят нa млaдeжитe 
c минимaлнa рaбoтнa 
зaплaтa – 209 205, плa-
тили 55,5 млн. лв. дa-
нъци. Хoрaтa нa въз-
рacт мeжду 26-35 гoди-
ни c мeceчни дoхoди oт 
9000 лв. нa мeceц или 
пoвeчe, ca 20 788. Тe ca 
зaплaтили 81,8 млн. лв. 
дaнъци.

Пo-възрacтнитe c 
560 лв. възнaгрaждe-

ниe ca цeли 245 762 
души, кaтo нa тях ca 
нaчиcлeни 84,6 млн. 
лв. дaнъци. Дaннитe 
зa юли 2018 г. пoкaз-
вaт, чe eдвa 75 души 
нa възрacт дo 26 гoди-
ни ca пoлучaвaли 9000 
лв. нa мeceц, кaтo из-
плaтeнитe дaнъци ca 
140 млн. лв. 

Бoгaтaшитe мeжду 
26-35 гoдини ca били 
899 души прeз ceдмия 
мeceц. Нaчиcлeният 
дaнък при тях e 1,6 
млн. лв. Дeклaрирaни-
тe дoхoди oт дивидeн-
ти и ликвидaциoн-
ни дялoвe в пoлзa нa 
физичecки лицa ca 
5,6 млрд. лв.

дини българското про-
изводство не стига и се 
налага внос на свинско, 
както за консумация, та-
ка и за месопреработва-
телните предприятия, ка-
тегоричен беше той.

И в а -
нов спо-
дели и за 
п р е д и з -
б о р н о 
п о с к ъ п -
ване на 
х р а н и -
те. "Ана-
лизи от 
предиш-
ни годи-
ни, като 
н а п р и -
мер през 
2 0 1 4 , 

както и сега през май 
- когато бяха евроизбо-
рите, показват, че точ-
но по време на избо-
ри се наблюдава пик на 
цените нагоре. Сега се 
получи същото. В края 
на септември имаше ле-
ко повишение, сега леко 
намаление. 

Според него причина-
та е психологическа, за-
щото пазарни фактори, 
които да обуславят пос-
къпването на храните, 
няма. Реколтите са до-
бри, има силна конку-
рентна среда на пазара, 
няма как да има резки 
изменения в ценовите 
равнища, посочи пред-
седателят на ДКСБТ.
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Исторически триумф 
на опозицията в Унгария

коментираме

Унгарската опозиция спечели кметските из-
бори на 13 октомври в столицата Будапеща, с 
което нанесе тежък удар на премиера Виктор 
Орбан. Това е първата значителна победа на 
опозицията срещу водения от Орбан консерва-
тивен унгарски граждански съюз (Фидес).

44-годишният кандидат на левицата Герге-
ли Карашони, който досега бе районен кмет в 
столицата, победи действащия кмет - 71-годиш-
ния Ищван Тарлош, който управлява Будапеща 
от 2010 г., откакто Орбан дойде на власт в Ун-
гария. Той обаче остава в политиката като съ-
ветник на премиера.

Карашони сравни победата си с тази на кме-
та на Истанбул, спечелил през март срещу кан-
дидата на президента Реджеп Ердоган, и то за 
втори път. Говорейки пред симпатизанти вед-
нага след обявяване на резултатите, левият по-
литик заяви: „Бих искал да поставя отношенията 
между Будапеща и правителството в нова перс-
пектива. Ние сме готови не за война, а за съв-
местно изграждане. Будапеща ще бъде зелена 
и независима, ще я върнем в Европа.”

Опозиционните партии от целия политически 
спектър обединиха сили и потенциално отказ-
вайки на дясната управляваща партия „Фидес” 
пълна победа за пръв път от близо десетиле-
тие. Откакто Орбан дойде на власт през 2010 г., 
той промени изборните правила, като направи 
изключително трудно за опозиционните партии 
да се състезават самостоятелно срещу „Фидес”.

Управляващите и Орбан побеждаваха 7 пъти 
поред на национални, местни и европейски из-
бори през последните 9 години.

Опозицията спечели местните избори и в дру-
ги големи градове като Мишколц, Сегед, Печ, 
Дунайварош, Егер, Сомвбатхей, Татабаня – об-
що в 10 от 23, където настоящите кметове на 
„Фидес” загубиха. За управляващите останаха 
кметските места на Дебрецен, Гьор и Кешке-
мет. Орбан се надяваше, че неговата партия ще 
спечели кметската надпревара в над половина-
та от градовете с над 5000 души.  

Победата на опозицията е значителна, защото 
до изборите те имаха кметове само в 4 от 23-те 
големи градове и в 6 от 23-те столични района.

Повече от 8 милиона души имаха право на 
глас за над 3000 кметове и повече от 17 000 
членове на местната власт. Като избирателната 
активност бе над 50%, една от най-високите за 
участие в местни избори след завръщането на 
Унгария към демокрация през 1990 г.

Фидес” остава сега популярна, предимно в 
селските райони. Но като се има предвид вну-
шителното мнозинство в парламента, е възмож-
но да запази централната власт до следващи-
те парламентарни избори през 2022 г. Парти-
ята на Орбан разчита на добре представяща-
та се икономика, яростната антиимигрантска 
реторика и бързо повишаване на бюджетни-
те заплати.

Карашони обаче е убеден, че ако либерали-
те, зелените, социалистите и консерваторите, 
излезли на местните избори в единен фронт 
срещу „Фидес”, ще победят и на парламентар-
ните, с което ще настъпи желаната от милиони 
унгарци промяна.   

Затова общинските избори се разглеждат ка-
то тест за новата стратегия на опозицията да 
се обедини зад един-единствен кандидат сре-
щу „Фидес”.

Цветан илиЕВ
Петьо даФинкичЕВ

Тенденция

От стр. 1
Стори го в изключител-

но изгоден за управници-
те момент – четири дни 
преди местните избори. 
Слугинските медии под-
хванаха темата – ура, съ-
дебната система и борба-
та с организираната прес-
тъпност вече няма да са 
препятствия за влизането 
в Шенгенското простран-
ство. Поправили сме се! 
Реформирани са магист-
ратите. Справедливостта 
и преборената корупция 
шестват из многострадал-
ната ни земя. Усещането, 
че не е така, е измамно. 
Рейтингът от 8 на сто на 
прокуратурата е норма-
лен – никой не обича об-
винителите. Твърденията, 
че влезеш ли в съда, само 
с пари може да се опра-
виш, че колкото по-голя-
мо е нарушението ти, тол-
кова по-тлъста ще е сума-
та, дадена чрез хитър ад-
вокат на когото трябва, 
са приказки на опозици-
ята. Тя не се радва на ни-
то един успех. Злорадства, 
поставя неудобни въпро-
си, както в случая: пред-
ложението на комисия-
та одобрено ли е от съ-
вета, от Европарламента? 
И не е ли рано да се бие 
тъпан? Не се ли поставя 
страната под още по-се-
риозно наблюдение след 
назначаването на румън-
ката Кьовеши за проку-
рор на Евросъюза? Апро-
по, Борисов проля кроко-
дилски сълзи за северна-
та ни съседка. Ние сме се 
откачили от мониторин-
га, а колегите – не. Сякаш 
не е очаквал подобно раз-
витие. В Букурещ два ман-
дата управляваха левите. 
Брюксел при досегашно-
то пълно подчинение на 
десницата постоянно ги 
атакува. Накрая допри-
несе за вота на недове-
рие към кабинета. Как да 
се признае, че постигна-
тият наш съмнителен ус-
пех е заради безпринцип-
ното приятелство с влия-
телни фактори в Европа. 
Най-висшият съдия Лозан 
Панов по повод на това бе 
лаконичен:

РЕШЕНИЕТО Е 
ПОЛИТИЧЕСКО

и не отговаря на действи-
телността. Ще добавим, че 
както набързо ни приеха 
в западното обединение 
преди 12 години, за да ни 
„избавят” от руско влия-
ние, така и сега снемат мо-
ниторинга. Нещо като по-
дарък за послушание.

Допускаме, че Бойко 
доста усилия е положил 
да го съжалят след отка-
за да започне подготви-
телния период за прие-
мането на Северна Ма-
кедония и Албания в ЕС. 
Този удар по авторитета 
на самоназначилия се за 
лидер на региона накър-
ни дълбоко самолюбието 
му. Нескопосаният дого-
вор със Заев е причина са-
мият вицепремиер Кара-
качанов да не страда за-
ради неуспеха на опера-
цията. Разногласията по 

историческите проблеми 
се задълбочават. Оставка-
та на управниците в Ско-
пие може да обърне пала-
чинката и на тяхно място 
да дойдат националисти-
те, с които диалогът е тру-
ден. Членството в НАТО с 
нищо не променя враж-
дебността към нас. Из-
следванията на общест-
веното мнение показват, 
че „бракята”, потомци на 
Гоце Делчев и Яне Сандан-
ски, не се гордеят със са-
можертвата им в борба-
та за присъединяване на 
изконно българска тери-
тория към майката роди-
на. Изписването на вежди 
май ще доведе до вадене 
на очи. Гърците типично 
по византийски си изпле-
тоха кошницата. Пишман 
политиците ни пак сгази-
ха лука. 

Опитът да се стоплят 

отношенията с Русия са 
нещо като посипване на 
пепел върху главите на 
онези, дето дадоха мило 
и драго да го няма „Южен 
поток”, „гьол” в Белене да 
погълне над 3 млрд. лв. и 
да се протака до безкрай-
ност дострояването на 
втората АЕЦ, без която 
по признанието на самия 
всевластен господар Бо-
рисов ще закъсаме с тока 
след затварянето на „Коз-
лодуй”. От осем години за 
пръв път наш външен ми-
нистър се осмели да по-
сети Москва. Отново бе 
избран предизборен мо-
мент. След
ШПИОНСКИЯ СКАНДАЛ
оказал се спукан балон, 
русофилите се разгне-
виха на управниците. Те 
и така не ги обичат кой 
знае колко, но да слагаш 
белезници на някого за 
политически, идеологи-
чески, верски и прочее 
убеждения, е чиста про-
ба диктатура. Затова За-
хариева, спретната и при-
теснена, се ръкостисна с 
колегата Лавров. Обърка 
срока за приключване-
то на отсечката на газо-
провода „Турски поток” 
с шест месеца. Не схва-
на иронията на дипло-
мата от световен мащаб 
в „грешката” с название-
то на тръбата от балкан-
ска в българска. Няма как 
огромен успешен проект 
за снабдяването на Юж-
на Европа със синьо го-
риво, планиран и приет 
като „Турски поток”, да се 
прекръщава самоволно. 
Но бедата е в друго: усе-
ща се, че братушките не 
приемат нищо насериоз-
но, договорено с властни-
ците ни. Наясно са, че тях 
ги командват от Вашинг-
тон и важните въпроси се 
решават с посланика на 
САЩ. Така че всичко може 
да бъде променено или 
замразено.

Г-жа Захариева, за ко-
ято зли езици твърдят, 
че е човек на ДПС, други 
ги опровергават, че се е 

пръкнала от компанията 
на Иво Прокопиев и Росен 
Плевнелиев, се завърна 
от Червения площад жи-
ва и здрава. Побърза да 
се похвали, че ще е на-
чело на новосформиран 
съвет, изпълняващ функ-
циите на нещо като евен-
туално отменената екс-
пертна комисия за мони-
торинг. Циркът отново е 
уникален – управниците 
сами ще се наблюдават и 
оценяват по въпроси като 
независима съдебна сис-
тема, корупция и т. н.!

ИЗБОРДЖИЙСКИЯТ 
ЩАБ

заменил Цветан Цвета-
нов, е усетил, че е невъз-
можно да се повторят 
резултатите от предиш-
ни местни избори, че ще 
се стигне до балотажи в 
знакови градове и канди-

датите им за кметове, бо-
рещи се за втори, трети и 
т. н. мандат, са допускали 
грешки и провали. Иначе 
едва ли щяха да плани-
рат бонусите от Брюксел 
и Кремъл. Друг е въпро-
сът как възприема елек-
торатът „добрите новини” 
- като плюсове или изтър-
кани номера. Свидетели 
сме били на какви ли не 
„стратегически” пируети. 
Приказки за инвестиции, 
излишъци в бюджета, ико-
номически възход, вдига-
не на доходите и пр. Не им 
вярваме. Те не се отразя-
ват на материалното със-
тояние, особено на въз-
растните хора.

Вдигат шум до Бога, че 
пенсиите в средата на ид-
ната година ще бъдат уве-
личени с 6,7 на сто – неве-
роятно постижение! Пре-
мълчава се, че този „скок” 
означава 3,35 стотни на 
годишна база при инфла-
ция повече от 5%. Дори 
не се изравнява с нарас-
налите разходи. 

Надеждата е, че след 
урока, получен на пър-
вия тур, гербаджиите ще 
отрезнеят, ще престанат 
да се възприемат за неза-
меними и вечни. Ще проу-
меят, че не обединяват, а 
разделят нацията. И не са 
нищо друго освен части-
ца от историята на прехо-
да. Не придвижиха стра-
ната и с йота напред от 
последното място по зна-
кови показатели в ЕС. Ко-
рупцията е повсеместна, 
съдебната система – не-
реформирана и зависима, 

бедността – поголовна! 
Най-страшното е, че про-
гониха младите и обез-
кръвиха бъдещето на ро-
дината. Последни изслед-
вания на ООН показват, 
че до средата на този век 
ще сме под 5 млн., като 
българите ще са полови-
ната от тях… Обезлюдя-
ват цели региони. Никак-
ви мерки не се предпри-
емат срещу демографска-
та катастрофа. Основните 
параметри за добре свър-
шена работа от правител-
ствата са раждаемостта и 
смъртността. Първолаци-
те, прекрачили прага на 
школата на 15 септември, 
са около 60 хил. През 1989 
г. те бяха точно два пъ-
ти повече. Без война сме 
загубили 2 млн. души за 
периода на „демократич-
ния преход”. Няма как да 
просперира държава при 
подобна ситуация. Няма 
как да се развива иконо-
мика при отсъствие на 
работна сила.

Рано е да правим рав-
носметка на съотношени-
ето на силите, показано 
на местните избори, кои-
то, макар и доста по-раз-
лични от парламентарни-
те, са си чиста проба по-
литически. Положително-
то е, че в дискусиите и спо-
ровете на опонентите се 
очерта ясно тенденция за 
нетърпимост към диктата 
на централната власт, ли-
шаването на провинция-
та от финансов ресурс, за 
да бъде манипулирана и 
държана в подчинение. 
Пробивите дават добри 
резултати. Те ще доведат 
до връщане управление-
то на комуналните услуги, 
ремонтите, сметосъбира-
нето, снегопочистването и 
т. н. в ръцете на общините 
и е крачка в положителна 
посока в интерес на хора-
та. Ограничаването на въз-
можностите за злоупотре-
би чрез свои фирми и под-
ставени лица – също. Там, 
където ГЕРБ успя, е в слу-
чаите, когато личностни-
те качества на кандидати-
те за кметове са на висо-
та – не всички от члено-
вете на тази партия са ал-
чни некадърници и маска-
ри. За съжаление купени-
ят административен и кор-
поративен вот продължа-
ва да е факт. Важното е, че 
пробуждането е в ход. Ал-
тернативата е ясна: леви-
те, либерални и центрист-
ки сили се обединяват. Та-
ка заедно ще могат да про-
менят съдбините ни. Дано 
вторият тур не опровергае 
подобен извод!

Уважаеми читателю, ще отмине суматохата 
около поредното „преброяване”. Време е да поми-
слиш за абонамент за „Пенсионери – За вашето 
здраве”. През ноември е последната възможност 
да си гарантираш получаването на нашия-твой 
вестник в дома. това е знак на доверие, изключи-
телно важен за екипа. Силата ни е в симпатиите 
на читателите и в тяхната подкрепа. но абона-
тите са приятелите за дълъг път. ако е трудно 
да отделиш пари за годишен абонамент, избери 
срок, отговарящ на възможностите ти. разсро-
ченото плащане е вариант и показва отноше-
ние. разчитаме на теб! когато си до нас и усеща-
ме рамото ти, битката за истината е още по-
непримирима.
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Õðàíà çà äóøàòà ñòå âèå, „Ïåíñèîíåðè”!
От стр. 1
Хубаво би било да подновите своя 

абонамент, приятели, за да продъл-
жите да се оповавате на истината. 
Вестникът е чудесен, защото дава 
храна за душата, а това е важно, за да 
се съхрани тя, да се извисява. Щаст-
лива съм, че ме харесвате, скъпи 
почитатели на фолклора, заповя-
дайте, идвайте на концертите ми, 

за да съхраняваме българщината, 
да се забавляваме заедно. 

Обичам ви и усещам вашата лю-
бов, признателна съм ви за обичта 
и доверието ви, от сърце! Щастли-
ва съм и че съм ваша приятелка, 
скъпи „Пенсионери”! Бъдете бла-
гословени!

Фолклорната певица 
гуна иВаноВа

В истински празник в 
Културен клуб на пен-
сионера – гр. Троян, се 
превърна гостуване-
то на главния редак-
тор на в."Пенсионери" 
г-н Петьо Дафинкичев 
при нас по случай Де-
ня на възрастните хора. 
След като разгледа на-
шия град заедно с кмета 
г-жа Донка Михайлова, 
гостът бе впечатлен от  
направеното през по-
следните години и най-
вече от усмихнатите хо-
ра, които се поздравя-

ват, от майките с деца 
по площада и възраст-
ните хора, насядали по 
пейките да се радват на 
хубавото време. 

В клуба го очакваха 
с нетърпение, защото 
до този момент не бе-
ше идвал журналист, и  
то главен редактор на 
най-четения пенсио-
нерски вестник. От не-
говото обръщение  раз-
брахме колко добре е 
запознат с нашите про-
блеми. 

Г-н Дафинкичев от-

дели достойно място 
на събора надпяване 
"Беклеме". Всяка годи-
на желаещите да участ-
ват в него са все пове-
че. Два дни красивият 
Троянски балкан  се ог-
ласяше от нашите, бъл-
гарските песни. 

Накрая отново бла-
годарим на г-н Дафин-
кичев, че ни зарадва и 
успя да повдигне духа 
на  членовете на нашия 
клуб.

Хризантема 
лЮБЕноВа, троян

благодарим ви, господин дафинкичев!

Т ази баба ме изуми - и с бистър ум, и с 
нестихваща енергия. Уникално и респек-
тиращо е да видиш човек на преклонна 

възраст, чийто проблем е само слухът.
В дома на Вана Станева Маринова от пле-

венското село Подем ме посрещнаха с щедра 
трапеза, на която имаше кафе с мляко, пръх-
кави сладки и отрупан с пресни плодове под-
нос. С широки усмивки и с „Добре дошъл!” ме 
чакаха дъщерята на баба Вана и тяхната съ-
седка, отчасти и „виновницата” за това мое 
посещение в този изряден дом. Огледах се. В 
градината имаше от всичко по много - пресни 

подправки, домати, краставици, чушки и чуш-
лета. За присъствието на овошките и цветята 
думи нямам - красота, голяма. Из цялата тази 
благодат не видях и стрък тревичка, което ще 
рече, че нечии ръце не се спират. Ето я и нея - 
баба Вана, най-възрастната жена в Подем, иде 
от кокошарника. Питам я къде е ходила, а тя 
недоволно ми казва, че днес взела само три 
яйца, а свикнала да са повече. Седна при нас 
на специално отреденото място на масата и 
разговорът потръгна с лекота. Родена е на 6 
май 1924 година. Омъжила се още на 16 г. за 
Кръстю (Кицо) от същото село през далечна-
та 1940-а. Кицо, вече споминал се, учил в сел-
скостопански техникум, работил като тракто-
рист и комбайнер в тогавашното ТКЗС. През 
свободното си време  бил барабанист в „Ста-

ра музика” в Подем. През 1948-а им се ражда 
дъщеря - Илийка.

Баба Вана останала без майка, когато би-
ла много малка. Детството й било тежко. За да 
припечелва и тя по нещичко, не се замислила 
особено и станала помощник-комбайнер при 
съпруга си. Не минало много, отворила се въз-
можност и тя започнала да се труди в лозар-
ската бригада, където се и пенсионирала. Тази 
жена, макар и на 95 г., не оставя за дълго мо-
тиката да си почива. „Само ‘дето не спи с нея”, 
коментират дъщеря й и приятелката съседка и 
добавят: „Имаш най-голямото доказателство, че 

на 95 години си постигнала най-важните си 
цели, а това сме всички ние - твоите родни-
ни и приятели, които те обичат и ти благода-
рят за всичко. Желаем ти здраве и щастливи 
дни поне до следващия юбилей!”

Питам баба Вана има ли някакви болежки, но 
тя категорично заяви, че сериозни няма. До-
пълни и че се храни с всички вкусотии, при-
готвени от грижовната й дъщеря Илийка. По-
някога си пийва по малко биричка. Баба Вана 
има една внучка - Красимира, която е омъже-
на и живее в София, но често навестява дъл-
голетната си баба. Правнучката Сантина пък 
е студентка. Питам я мечтае ли още, а тя ми 
казва „Не!”. Сега я крепи любовта на близки-
те й, които са около нея. Понякога, макар и 
в пек, тя хваща малката си торбичка и отива 
до магазина (през стръмен баир), за да купи 
хляб и да получи още пожелания за здраве и 
спокойни старини от съселяните си. 

Желаем ти още дълги години здраве, да 
имаш сили и воля да поддържаш живота си 
пълноценен и всеки хубав миг да ти носи още 
надежди! 

Нека нищо не те плаши, а всеки ден за теб 
да бъде щастлив! Давай смело напред със съ-
щия несломим дух!

ивайло илиЕВ

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

Уважаеми господине,
Неотдавна чух, че ми-

нистърът на отбрана-
та Красимир Каракача-
нов щял да въвежда ка-
зармата. Как ще ста-
не това, акълът ми не 
стига, след като много 
от казармените райо-
ни са в окаяно състоя-
ние. И още по-важното 
- младите хора са демо-
тивирани. Немалко от 
тях са в чужбина. Едни 
учат и повече на се за-
връщат в страната. 
Други са намерили пре-
питание като берачи, 
миячи и най-различен 
о б с л у ж -
ващ пер-
с о н а л . 
Армията 
ни не е по-
пълнена. 
Войници 
не дос-
т и г а т . 
Няма кан-
д и д а т и 
за воен-
ните учи-
лища. Ня-
ма под-
г о т в е н 
резерв. А чл. 59, ал. 1 от 
Конституцията на Ре-
публика България оп-
ределя: “Защитата на 
отечеството е дълг и 
чест на всеки българ-
ски гражданин.“  Това 
налага да се реши въ-
просът за подготовка 
на населението за за-
щита на родината. Ко-
ето би било от значе-
ние и при кризисни си-
туации (наводнения, зе-
метресения и пожари), 
както и при големи про-
изводствени аварии. За-

това 40-ото на-
родно събрание 
през 2007 г. вклю-

чи към чл. 59 но-
ва ал 2: “Подготовката 
на гражданите за защи-
та на отечеството се 
урежда със закон.“ Но до-
сега реално такъв за-
кон няма. Включването 
в Закона за резерва на 
Въоръжените сили през 
2012 г. на военно обуче-
ние на учениците от 9 
и 10 клас и доброволни 
курсове при студенти-
те (чл. 56 и 57) въобще 
не решава въпроса. За-
щото нямало да усвоя-
ват оръжието, нямало 
да има стрелби, а щели 
да се запознават само с 
устава на Българската 
армия и да слушат лек-

ции за защита на оте-
чеството. И дали и как 
се провеждат тези ча-
сове, не е известно.

А ние имаме богат 
опит отпреди 10 ноем-
ври. Първо бяха Народ-
ният съюз за спорт и 
техника (НССТ), курсо-
вете „Готов за сани-
тарна отбрана” (ГСО), 
„Готов за труд и от-
брана” (ГТО) и „Проти-
вовъздушна и химиче-
ска отбрана” (ПВХО). И 
по-късно създадената 
Организация за съдей-

ствие на отбраната 
(ОСО). Там младите по-
лучаваха солидни зна-
ния и умения по стрел-
ково дело. В автомобил-
ните школи се подгот-
вяха шофьори. Не може 
да не споменем курсо-
вете по радиотелегра-
фия и радиолюбител-
ство, морско дело, пара-
шутизъм. Повечето от 
нашите въздушни асове 
получаваха  началната 
летателна подготов-
ка в аeроклубовете. На-
ред със спортно-тех-
ническата подготовка 
участниците се приуч-
ваха на ред и дисципли-
на. Нямаше ги днешни-
те проституция и нар-
комания, изнасилвания, 
кражби и убийства. 

Всичко то-
ва e исто-
рия. ОСО 
о т д а в н а 
не същест-
вува. Защо 
бе ликви-
дирана та-
зи органи-
зация? Къ-
де отидоха 
материал-
ните акти-
ви за мили-
они (оръ-
жие, техни-

ка, сгради и т. н.)? Кой 
се облагодетелства от 
тях? Ще се разбере ли 
това някога?

Очевидно задължи-
телна военна подго-
товка е необходима. Как 
ще стане това, трябва 
да решат управляващи-
те ни политици. Нужно 
е обаче да се потърсят 
и други форми за подго-
товка на младите хора 
и населението за защи-
та на родината.

инж. гутьо 
сиМЕоноВ

95 години достоен животдъЛГоЛетниЦи
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13. Не срав-
нявай живота 
си с този на 
другите. Ня-
маш идея как-
во е тяхното 
пътешествие.

14. Ако една 
връзка трябва 
да е тайна, ти 
не трябва да 
участваш в 
нея.

15. Всич-
ко може да се 
промени само 
за един миг.

16. Поеми 
си дълбоко 
въздух. Успо-
коява.

17. Освобо-
ди се от всич-
ко ненужно. 
То те дърпа 
назад по мно-
го начини.

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

6 Писмата Радости и болки

Върна ми вярата в доброто

де насериозно.
33. Вярвай в чудеса.
34. Господ те обича 

безусловно, а не зара-
ди нещо, което си или 
не си направил.

35. Прави възможно 
най-доброто, което мо-
жеш, сега. Не пропиля-
вай живота си.

36. Остаряването из-
ключва алтернативата 
да умреш млад, така че 

22. Подготви се за 
всички възможни вари-
анти, пък после да става 
каквото ще.

23. Бъди ексцентри-
чен сега.

24. Най-важният по-
лов орган е мозъкът.

25. Никой не управля-
ва щастието ти освен 
теб самия.

26. При 
всяка ло-
ша ситуа-
ция си за-
давай въ-
проса: „То-
ва ще бъ-
де ли от 
значение 
след 5 го-
дини?“

27. Ви-
наги изби-
рай Живо-
та.

28. Про-
щавай, но 
не забра-
вяй.

29. Не 
е твоя ра-
бота как-
во мислят 
другите за 
теб.

30. Вре-
мето ле-
кува поч-

Всички искаме 
да имаме щастлив 
живот, но поняко-
га нещата просто 
не се получават 
така, както сме 
ги планирали. За 
да отпразнувам 
остаряването си, 
преди време напи-
сах тези 45 урока, 
на които ме нау-
чи животът, каз-
ва 90-годишната 
американска жур-
налистка Реджина 
Брет.

1. Животът често 
е нечестен, но въ-
преки това е хубав.

2. Когато се съм-
няваш, просто на-
прави следващата 
стъпка.

3. Животът е 
прекалено кратък, 
за да не му се на-
сладиш.

4. Работата ти 
няма да се погри-
жи за теб, когато си 
болен. Приятелите и 
семейството ти ще го 
направят.

5. Не си купувай не-
ща, от които нямаш 
нужда.

6. Бъди верен на се-
бе си.

7. Плачи пред ня-
кого. Лекува повече, 
отколкото да плачеш 
сам.

8. Няма проблеми 
да се ядосваш на Гос-

бре да бъ-
дете сама, 
отколкото 
с него. Не 
пишете на 
колко го-
дини сте, 
но ви съ-
ветвам да 
си потър-
сите друг 
човек. Има 
много хо-
ра, които 
на късни 

години са останали сами по ед-
на или друга причина. Аз избрах 
този вариант. Известно време 
живях при дъщеря ми, но усе-
щах, че не съм им нужна за дру-
го, освен да гледам внучето.  В 
един момент срещнах подхо-
дящ мъж и вече от пет години 
сме заедно. Чувствам се добре. 
Мислим в една посока, той е до-
бър и ме уважава. Щастлива съм 
с него.

Другият вариант е да осмис-
лите живота си по нов начин. Да 
си намерите хоби, на което да се 
отдадете, да се срещате с прия-
телки, да ходите на екскурзии и 
други подобни занимания. А ако 
имате внуци и отделяте време и 
за тях, е още по-добре. 

ивана ПЕтроВа, Враца

Драга редакция, пиша ви 
по повод на една честна по-
стъпка на млад мъж, кой-
то намери дамска раница 
с огромна сума пари и ва-
жни документи в центъра 
на Смолян, откри собстве-
ничката и ги върна. 

Илия Савов е от Смолян. 
В раницата е имало порт-
фейл с над 3000 евро, 1450 
лв., дебитни карти и лична 
карта. Вещите той на-
мерил до сградата на 
пощата в града по 
време на зрелищно-
то автомобилно шоу 
„Смолян рейс- 2019“.

След като изди-
рил собственичката 
чрез фейсбук и меди-
ите, Илия уговорил 
да се срещнат пред 
сградата на полици-
ята. Пред Областна-
та дирекция на МВР 
той върнал на жена-
та крупната сума и 
документите в чан-
тата. Няколко пъти я 
помолил да ги пре-
брои, но тя катего-
рично отказала.

„Не вярвах, че ще ми 
върнат парите. Благодаря 
на Илия. Той е достоен чо-
век и ми върна вярата в до-
брото“, казва жената, коя-
то даде на Илия 100 лева. 
Той от своя страна споде-

Подадена ръка

Как да бъдем щастливи?

ват, както и на други добри 
хора.

Това е вторият случай, 
в който Илия намира изгу-
бено портмоне. В края на 
ноември миналата година 
до бившето кино „Дружба“ 
в Смолян той открил порт-
фейл с 1000 евро и левове, 
намерил собственичката, а 
тя от своя страна го почер-
пила с шоколад.

Илия е сирак, израснал 
в дом. Той не търси благо-
дарности, смята, че е постъ-
пил честно и справедливо 
по човешките закони. Хва-
ла за хора като него!

севда иВаноВа

СъВети

ли, че веднага ще ги дари 
за благотворителната кауза 
на „Смолян рейс“ - за опе-
рация на млад мъж, за да 
проходи.

Мечтата на Илия е да ре-
монтира банята в общин-
ското жилище, в което жи-
вее, както и да има семей-
ство, за което да се грижи. 
Дори и за миг не би си по-
мислил да присвои парите, 

въпреки че много хора му 
се чудели защо не ги е за-
държал за себе си, а ги е 
върнал.

30-годишният мъж бла-
годари на община Смолян 
за помощта, която му оказ-

го забравяй.
38. Това, което на-

истина има значение 
накрая, е, че си оби-
чал.

39. Излизай навън 
всеки ден. Чудесата 
могат да се появят на-
всякъде.

40. Ако можехме 
да изхвърлим про-
блемите си на боклу-
ка, щяхме да видим, че 

има много 
по-големи 
от нашите.

41. За-
вистта е 
загуба на 
в р е м е . 
П р и е м и 
това, което 
имаш сега, 
а не от как-
во може би 
би имал 
нужда.

42. Най-
д о б р о т о 
предстои.

43. Неза-
висимо как 
се чувст-
ваш – ста-
ни, обле-
чи се и се 
покажи на 
света.

44. Ви-
кай.

45. Жи-
вотът не 
ти се под-

нася с хубава опаков-
ка и панделка, но все 
пак е подарък!

По-добре сама, 
отколкото 
с алкохолик 

под. Той може да го по-
несе.

9. Пази силите си за 
нещата, които имат зна-
чение.

10. Когато стане въ-
прос за шоколад, съ-
противлението е прос-
то безсмислено.

11. Примири се с ми-
налото си, за да не раз-
рушиш бъдещето си.

12. Не крий сълзите 
си от децата си.

го приеми.
37. Децата ти имат 

само едно детство. Не 

ти всичко. Дай си време.
31. Колкото и да е ху-

бава или лоша дадена 
ситуация, тя се променя.

32. Не се взимай твър-

18. Фраза-
та „Това, кое-
то не те убива, 

те прави по-силен“ не е 
просто клише.

19. Никога не е твър-
де късно да бъдеш щаст-
лив. Но зависи само от 
теб и никой друг.

20. Когато преслед-
ваш това, което обичаш, 
не приемай „не“ за от-
говор.

21. Запали си свещ, 
сложи си новите дре-
хи, поглези се. Не чакай 
специалния ден. Той е 
днес!

Здравейте, трогнах се от съд-
бата на Даря Николова от Плов-
див, чието писмо поместихте в 
бр. 40 на вестника под името 
„Моля ви, помогнете ми!” В не-
го тя разказва за разбития си 
живот поради лошо отношение 
на баща й към нейния съпруг, в 
резултат на което са се разве-
ли. След много години се сре-
щат и заживяват заедно, но той 
е станал алкохолик и се разде-
лят отново.

Драга Даря,
Моят живот е подобен на ва-

шия. Съпругът ми също беше 
алкохолик и няколко пъти се 
събирахме и разделяхме зара-
ди този проблем. Искам да ви 
кажа мнението си, че с алкохо-
лик не може да се живее. По-до-
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п р е в ъ р -
нат в лук-
созен за-
твор. 

К о г а т о 
през след-
в а щ и я 
18-и век 
градината 
била от-
ворена за 
широката 
обществе-
ност, тук 
са обича-
ли да се 
разхождат 

писателите  Жан Жак Русо и Де-
ни  Дидро. По-късно тук  са наме-
рили вдъхновение творците   Дьо-
лакроа, Виктор  Юго, Балзак, Жорж 

ходка  с дървета." Това е 
един малък свят на спо-
койствие сред всекиднев-
ния шум и суета, зелен ко-
ридор в градска среда. От 
общо 4-те километра площ 
на парка една трета е на 
виадукт, висок 20 метра. 
Пространството под арки-
те на виадукта е артистич-
но запълнено с художест-
вени  галерии и магазини 
за художествени предмети, 
мебели, музикални инстру-
менти, стъкло, а покривът 
им е покрит с буйна расти-
телност. Архитектите при-
знават, че за изграждането 
на този парк са взели наза-
ем идеята от вавилонската 
царица Семирамида и ней-

Люксембургската 
градина

Мая константиноВа

В южната част на Латинския 
квартал, близо до Сорбоната и не-
далеч от Нотр Дам, се намира па-
рижкият  шедьовър, свързан с Ме-
дичите - Люксембургската гра-
дина. Паркът и дворецът са по-
строени специално за майката 
на Луи 13 - овдовялата крали-
ца Мария Медичи. Родената в 
Италия кралица е искала  в своя 
френски дом  да се чувства та-
ка, както  у дома  си  във Фло-
ренция.  Затова и нейният дво-
рец тук прилича на  деликатен 
тоскански замък. Градините са 
покрити от широки цветни ле-
хи, като огледала проблясват  
множество езера и фонтани, за-
ради които е построен специ-
ален  водопровод под форма-
та на мост. Но акцентът в пла-
нировката на   Люксембургска-
та градина  е огромен фонтан, 
рамкиран от подковообразна 
рампа с високи тераси, засаде-
ни с пъст-
ри цветя. 
Н а й - р о -
м а н т и ч -
ният фон-
тан  тук е 
създаден  
през 1624 
г. от ве-
ликия ар-
хитект Со-
ломон де 
Брос и но-
си името 
на Меди-
чите. Едва 
и з г р а д е -
на, Люк-
с е м б у р г -
ската гра-
дина ста-
ва много 
популяр-
на сред 
парижки-
те благо-
р о д н и ц и  
през 17 
век. След 
В е л и к а -
та френ-
ска ре-
в о л ю ц и я 
обаче по 
алеите се 
разхожда-
ли благо-
р о д н и т е 
затворни-
ци, защо-
то дворе-
цът бил 

Санд,  Сартр, Хемингуей, Марина 
Цветаева, Анна Ахматова,  Йосиф 
Бродски ...

налният парк в Париж, намиращ 
се в западната част на града. 
Името на парка означава "раз-

Тук има цяла  алея със  статуи 
на европейски кралици и извест-
ни жени, където е и двуметровата   
Статуя на свободата с автор Фре-
дерико Бартолди. Тази  статуя по-
късно  става прототип на амери-
канския гигант в Ню Йорк. Статуи  
и паметници на художника Анто-
ан Вато, поетите Шарл Бодлер и 
Пол Верлен, писателите Стендал и 
Флобер, композитора  Жул Масне 
бдят над цветните лехи в градина-
та. Сега Люксембургската гради-
на  е сред най- известните места 
в Париж, а  Дворецът на Люксем-
бург в момента е седалището на 
френския Сенат.

Променад Плант е най-ориги-

ните Висящи градини. Французи-
те често са новатори в ландшаф-
тния  дизайн. 

И както Патрик Блан е изо-
бретил вертикалното озеленява-
не без почва, така  общината на 
Париж за първи път в историята 
финансира железопътните линии 
в парка. Влаковете се движат по 
виадукта от 19-и век в продълже-
ние на 90 години, а движението 
им е спряно  през 1969 г. 

Да, в Париж наистина има още 
много какво да се види извън 
картата на музеите, театрите и 
кабаретата.
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Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Първомай - столица на 
тракийската народна музика

Има един факт, с който всички българи се 
гордеем. Българската народна песен „Из-
лел е Дельо хайдутин“ е включена в злат-

ната плоча на американския космически апарат 
„Вояджър 2“ като послание от Земята към извън-
земните цивилизации. 

А знаете ли кой е човекът, благодарение на 
когото фолклорът ни лети в Космоса?

Той не е българин, а американец. Името му е 
Мартин кейнинг. Неговият принос към запаз-
ването и запознаването на света с нашия фолк-
лор е неоспорим. 

Посещава 6 пъти България в периода 1967-
1979 г., като записва песни, обичаи, инструмен-
тални изпълнения, снима с фотоапарат и 16-ми-
лиметрова кинокамера празници, помени, сват-
би, пейзажи, портрети, носии. 

Мартин кЕйнинг и България
 През 1967 г. младият хореограф и инструк-

тор по фолклорни танци от колежа към Колум-

бийския университет в Ню Йорк пристига в Бълга-
рия, за да изучава нашите народни ритми. Пътува 
неуморно по събори и фестивали във всички кра-
ища на нашата страна. 

Разказва как осъзнал, че пред очите му се откри-
ва един твърде привлекателен миг от вечността, 
една цяла култура и общество с установени цен-
ности и традиции, обречени да бъдат заличени от 
индустриализацията и урбанизацията.

Затова фотографира и записва на магнетофон-
ни ленти, увековечавайки нетленното творчество 
на българското село. Мартин Кейнинг работи и в 
съседни балкански държави. Колекцията му от над 

4000 фотографии и стотици записи е откупена от 
авторитетния институт „Смитсониън”.

Преди повече от петдесет години, по време на 
престоя му в Родопите, Мартин Кейнинг среща 
младата певица Валя Балканска.

Именно тази среща ще се окаже една от най-съд-
бовните за нашата история, защото от нея  фолк-
лорът ни ще се обезсмърти и буквално - ще дос-
тигне до нови измерения.

С ролков магнетофон „Ухер“ в една класна стая 
в училище в Смолян Кейнинг записва българска-
та певица в съпровод на двамата гайдари Стефан 
Захманов и Лазар Коневски.

Едва ли някой от участниците в записа е пред-
полагал, че от тази малка стая гласът на Валя Бал-
канска и звукът на българските гайди ще поле-
тят в Космоса. 

Историята на тази песен показва, че няма не-
възможни неща.

Записът от Смолян достига до проф. Карл Сей-
гън в НАСА и така песента „Излел е Дельо хайду-
тин“ е избрана за музикалното послание, което 
представя човечеството. 

С документалните кадри от пътуванията на 
американския етнограф Мартин Кейнинг в Бъл-
гария и Балканите можем да се запознаем в На-
ционалната художествена галерия. Експозиция-

та включва 73 фотографии от 7 балкански държа-
ви, най-много от България. Албумът е допълнен от 
два аудиодиска с автентичен фолклор.

сабина иВаноВа

Първомай за пореден 
път доказа, че е столица-
та на тракийската народна 
музика и песен. В продъл-
жение на три дни хиляди 
почитатели на народните 
оркестри се наслаждава-
ха на музиката, сътворена 
от тях. 13 състава от Пло-
вдивско, Старозагорско, 
Котел и Елхово си дадо-
ха среща на сцената пред 
читалището и тази година. 

„Празникът се случва за 
21-ви път и към 
него има голям 
интерес от стра-
на на изпълните-
ли и любители от 
цялата страна”- 
казва Иван Кара-
славов, предсе-
дател на читали-
щето в града.

Музикалната 
фиеста беше от-
крита с едноча-
сова програма 
на сливенската 
формация „Пон-
ката фолк груп“ 
на кавалджия-
та Панайот Па-
найотов-Понка-
та, който участ-
ва за първи път 
на празника в 
Първомай. С ед-
номинутно мъл-
чание бе поче-
тена паметта на 
починалия в началото на 
септември стилен хасков-
ски гъдулар Георги Беде-
лев от оркестър „Орион 
бенд“. Беделев ни напус-
на в разцвета на творче-

ските си сили на 52-годиш-
на възраст.

Тържествено през три-
те вечери бяха отбеляза-
ни юбилейните годишни-
ни на инструменталисти-
те Митко Димитров, 65 г., 
от Пилашевски оркестър, 
Хари Асенов, 65 г., от ор-
кестър „Марица“, и Ми-
рослав Маринов, 50 г., от 
оркестър „Лопите“ - Стара 
Загора. Те получиха спе-
циално изработени юби-

лейни плакети от органи-
заторите.

Акцент в тазгодишни-
те първомайски празни-
ци беше участието на све-
товноизвестният кларне-

тист Иво Папазов-Ибряма 
с неговия оркестър „Тра-
кия“, който навършва 45 
години от създаването си 
през 1974 г. За да го слу-
шат, бяха дошли почитате-
ли на народната музика от 
София, Силистра, Шумен, 
Несебър и Стара Загора и 
от други селища на стра-
ната. На сцената Ибряма 
се качи с разширен ор-
кестър от 12 изпълните-
ли със солистките Мария 

Карафе-
зиева и 
Таня Ма-
ринова. 
В нача-
лото Иво 
Папазов 
с т о р и 
п о к л о н 
п р е д 
старите 
майсто-
ри, от 
които се 
е учил, и 
подчер-
та, че е 
з а п о ч -
нал му-
з и к а н т -
ската си 
к а р и е -
ра от то-
зи край в 
прочута 
к р ъ ч м а 
на Ско-

белевския мост.
На сцената до него бя-

ха акордеонистът Нешко 
Нешев, един от основа-
телите на оркестър „Тра-
кия“, акордеонистът и пе-

вец Тончо Минков, Васил 
и Митко Деневи, Добро-
мир Велев - гъдулка, Кос-
тадин Ламбов - саксофон, 
и младият кавалджия Нен-
ко Цачев, който заема мяс-
тото на големия Матьо До-
брев, с който се разделих-
ме тази пролет.

„Матьо никой не може 
да го замени, но ние тър-
сихме и намерихме най-
достойния негов ученик”, 
каза пред многобройна-
та публика Иво Папазов 
в представянето на ор-
кестъра. За юбилейната 
годишнина на оркестър 
„Тракия“ кметът на общи-
на Първомай Ангел Папа-
зов му връчи почетния 
знак на града.

„Уверен съм, че нашата 
сцена е път към сърцата 
на много любители и по-
читатели на народната му-
зика и празникът ни не са-
мо ще остане в историята 
на града, но и ще продъл-
жи да се развива и обо-
гатява”, каза в словото си 
кметът на Първомай.

По изчисления на ор-
ганизаторите в този ден 
площадът е изпълнил ка-
пацитета си между 6-8 хи-
ляди души. По време на 
тричасовата програма на 
оркестър „Тракия“ Иво 
Папазов свири седнал на 
стол, поради здравослов-
ни проблеми. След учас-
тието в Първомай той за-
минава за Виена, където 
ще свири на междунаро-
ден фестивал.

николай чаПански

С бронзово отличие, плакет, грамо-
та и парична премия се завърнаха от 
Балчик танцьорите от Танцова форма-
ция „Колорит“ в Караманово. Групата 
взе участие в деветото издание на Меж-
дународния фолклорен фестивал „Мо-
ре от ритми“. С изпълненията си „ко-
лоритките“ спечелиха не само журито, 
но и многобройната публика около сце-
ната на централния площад в морския 
град. Изпълненията им бяха съпроводе-
ни от много и бурни аплодисменти. Тан-
цьорките от долното поречие на Янтра 
се представиха в категорията „Обрабо-
тен фолклор“, като изпълниха две хора 
– „Дайчово“ и „Ръка“. „Момичетата се 
представиха много добре, независимо 
че конкуренцията беше много голяма 
и оспорвана. Успяхме да подготвим не-
традиционно представяне на фолклор-
ните ритми“, сподели ръководителката 
на групата Румяна Николаева. След ус-
пешното си представяне изпълнителки-
те от Караманово успяха да се полюбу-
ват на топлите слънчеви лъчи край мор-
ския бряг и да разгледат Ботаническата 
градина. Веднага след слизането от сце-
ната ТФ „Колорит“ получи и много по-
кани за участия в български и между-
народни изяви.

Марий ПЕйчЕВ

Формация 
„Колорит“ 

отбелязването на 45 г. от създаването 
 на оркестър „тракия“ и награждаването  

на кларнетиста иво Папазов

Кой изпрати песента „Излел 
е Дельо хайдутин“ в Космоса
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Да си гейша

Невероятната съдба на Марина Шаляпина
Марина Шаляпина е 

средната дъщеря на го-
лемия оперен бас Фьо-
дор Шаляпин от брака 
му с Мария Петцолд. 
През 1906 г., когато за-
почва връзката им, и 
двамата са женени. Ма-
рия има две деца от пре-
дишния си брак. Неза-
висимо от това зажи-
вяват заедно в Санкт 
Петербург, а официал-
но сключват брак чак 
през 1927 г. в Париж. 
Вече имат три дъщери 
- Марфа, Дасия и Мари-
на. Марина е родена на 
14 март 1912 г. в Москва. 
Още като съвсем малка 
я поваля туберкулоза. 
Л е к а р и -
те съвет-
ват роди-
телите й 
да я изве-
дат на по-
топъл кли-
мат. Това 
става ед-
на от при-
чините се-
мейство -
то да се 
премести 
да живее 
във Фран-
ция. Уста-
новява се 
в Париж.  
Марина е 
на 9 г., ко-
гато я за-
писват да 
учи балет, 
но тежка 
травма от 
падане проваля мечта-
та й да стане балерина.
През 1931 г. става побе-
дител в конкурса за кра-
сота "Мис Русия" в Па-
риж. Френската преса 
я обявява за най-кра-

сивата емигрантка във 
френската столица. Ба-
ща й приема приза за 
нещо несериозно и до-
ри закача Марина с ше-
ги от рода: "Е, я ела тук, 
Мис Русия, да те целу-
не грозният ти баща!" 
Често на тези шегички 
му приглася и близкият 
приятел на семейството 
Рахманинов, но Марина 
носи лек характер и не 
им се сърди.  

Научава за смъртта 
на баща си на път от Рим 
за Париж от властите на 
самолетната компания, 
с която пътува. Показ-
ват й вестник с тъжна-
та новина.

 Но как-
ва е ней-
ната лич-
на съдба? 
След спе-
челването 
на титла-
та за кра-
сота обо-
ж а т е л и т е 
й постоян-
но растат, 
но тя изби-
ра за свой 
съпруг 17 
години по-
възрастния 
от нея ита-
лианец Лу-
иджи Фре-
ди - знаме-
нитост на 
Италия и 
световното 
кино.  Пре-
ди да го 

срещне, Марина следва 
в Академията за интери-
ор и дизайн в Ню Йорк, 
а после - театрална ре-
жисура във Виена. Бога-
тата й култура и красо-
тата й впечатляват всич-

ки. Тя получава пока-
на да участва във филм 
за балета, който се сни-
ма в Италия. Именно та-
зи покана става причи-
на за запознанството й с 
Луиджи Фреди. Той е из-
вестна личност - генера-
лен директор на Кине-
матографията към Ми-
нистерството на култу-
рата и пропагандата на 
Италия. През 1932 г. ос-
новава един от най-ста-
рите и престижни кино-
фестивали в света - Вене-
цианския. Пет години по-
късно - през 1937 г. , по 
идея на Бенито Мусоли-
ни и сина му Виторио Лу-
иджи Фреди създава ед-
на от трите най-стари и 
най-големи филмови сту-
дии в света - "Чинечита". 
Лозунгът на студията е: "Il 
cinema è l'arma più forte!" 
("Киното е най-мощното 
оръжие!")

 Целта за създаването 
на "Чинечита" била не 
само да служи на пропа-
гандата, но и да се уве-

личат възможностите 
на италианската кино-
индустрия, която тога-
ва е в криза. Мусолини 
лично открива студия-
та на 21 април 1937 г. 
По време на Втората 
световна война "Чине-
чита" е бомбардирана, 
но до 1943 г. вече е за-
снела над 300 филма.

 Луиджи Фреди е 
автор на книгата "Ис-
тория на италианско-
то кино”, която и до 
днес остава ненадми-
нат писмен документ 
за историята на све-
товното кино. Фреди 
сам продуцирал някои 
от лентите на "Чине-
чита". Самата Марина 

се снима в три филма: 
"Стари времена", "Само 
за теб, Лучия" и "Ничии 
деца".

 След Втората светов-
на война Марина Шаля-
пина-Фреди започва да 
пътува с круизни лайне-
ри, на които организи-
ра творчески и увесели-
телни мероприятия. Тя 
става офицер от мор-
ския флот на Италия. 

 Няколко пъти пъту-
ва до родината си Ру-
сия. През 1984 г. се за-
връща за препогребва-
нето на тленните остан-
ки на своя баща Фьодор 
Шаляпин в Новодевичо-
вото гробище в Москва.

 Марина Шаляпина-
Фреди доживява до дъл-
бока старост, като до по-
следно удивлява всички 
с енергията и бистрия си 
ум. Не позволява друг да 
шофира колите й с лю-
бимите марки "Бентли" 
и "Алфа Ромео".

 Умира в Париж през 
2009-а на 98 г.

Всички сме чували за япон-
ските гейши. Извън тях-
ната родина Япония мно-

го хора по света несправедли-
во използват името "гейша" в 
негативен смисъл - на жена 
с леко поведение. Всъщност 
интимността с гейша не е за-
дължителна, защото гейша оз-
начава човек на изкуството.

 В съвременна Япония гей-
шите са на изчезване - тра-
дицията замира, но за сметка 
на това заплащането за ком-
панията на жените с тази нео-
бичайна професия стават все 
по-скъпи.

 Това са момичета с добри 
маниери, които могат целомъд-
рено да забавляват гостите. По-
не така са гледали на тях в да-
лечни времена самураите. Гей-
ши стават не само жени, но и 
мъже. Що се отнася до жени-
те гейши, тяхното обучение за-
почвало още от навършването 
на 5-годишна възраст. 

Избраните били отвеждани 
в т. нар. чайни, където ги обу-
чавали на изкуство и мание-
ри. Днес обучението от толко-
ва ранна възраст не се практи-
кува - гейша може да стане мо-
миче, завършило училище, т. е. 
на 15-16 години. На тези моми-

чета е забранено да използ-
ват компютър и мобилен те-
лефон, както и да разгова-
рят на английски. Продъл-
жителността на обучението 
трае около 5 години, или "за-
в ъ р ш е -
н а т а " 
гейша е 
на 20. На 
специал-
на цере-
мония й 
н а д я в а т 
кимоно-
то, кое-
то е знак, 
че вече е 
истинска 
гейша. То 
е лично и 
никой ня-
ма право 
дори да 
го докос-
ва.

Специ-
ално подготвени коафьори 
се заемат с прическите на 
момичетата гейши. Сложни-
те кокове се правят един път 

седмично. За да не ги разва-
лят, гейшите спят с дървена 
поставка под главата, напо-
добяваща възглавница. По 
статистика в момента в Япо-
ния има около 1000 гейши. 

Само богати и влиятелни хо-
ра могат да си позволят ус-
лугите им на чайна церемо-

ния или елитно парти. Гейшите 
получават между 5 и 10 000 до-
лара на месец, но работата им 
съвсем не е лека. 

 Съхранена е столетната тра-
диция на т. нар. патронаж - ко-
гато богат и влиятелен мъж по-
ема разходите на избрана от 
него гейша. 

Гейшите не бързат да се же-
нят, за тях това не е пре-
поръчително, защото 
професията им е доходо-
носна. До днес е съхра-
нено и т. нар. правило на 
мълчанието. Гейшите не 
разказват нищо от онова, 
на което са станали сви-
детели. Един-единствен 
път в историята на профе-
сията това правило е би-
ло нарушено - когато гей-
ша американка разказва 
на пресата за банкета на 
японска компания. 

Това послужило за 
урок на японските чай-
ни да внимават с гейши-
те чужденки. За момента 
обаче сред гейшите има 
много такива - момичета 

от САЩ, Австралия, Украйна, 
Румъния и Китай работят като 
гейши в Япония.

Изгряло е ясно слънце
над Георгьови равни двори,
то не било ясно слънце,
най ми било малък Георги.
Със очички кат звездички
Със косичка - златна струна,
като гледа - слънце грее,
кат се смее - бисер пада,
като ходи - радост дава
на мил баща и на мама.
На дядото, на бабите,
на прабабата му стара,
на близки и на роднини -
да са горди и щастливи!
Мило, сладко и игриво
Гошенце, момче красиво,
Нека Бог да ти дарява
здраве, сили и късмет
и животът ти да бъде 
сладък като пчелен мед!
Да те води все напред!
Да си смел юнак напет!

нонка чардакоВа, 
с. Попинци, обл. Пазарджик

На 11.10.2019 г. 
Гошко навърши една годинка!

Честит първи рожден ден!
Честито и Свето кръщение!

"Жената, която е твър-
до убедена в своята кра-
сота, в крайна сметка ус-
пява да убеди в нея и 
всички останали." казва 
го тя, софия лорен, коя-
то на 20 септември 2019 г. 
навърши 85. Ето още как-
во споделя иконата на 
италианското кино:

 "Жена, постоянно ми-
слеща за своите недоста-
тъци, оставя и околните 
да повярват в тях."

 "ако никога не сте пла-
кали, очите ви не могат да 
са красиви."

 "сексапилът е 50% то-
ва, което притежаваш, и 
50% това, което хората си 
мислят, че притежаваш."

 "Всичко, което вижда-
те, го дължа на спагетите."

 "Миловидната външ-
ност - тя не е всичко, но 
добавите ли чар, светът 
ще е в краката ви." 

Съветите 
на София 

Лорен

Гошенце, момче красиво!
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10 Вкуснотии в чинии

П р о д у -
кти: 1 ряпа, 
шепа зрънца 
нар, 30 г пе-
чени фъстъ-
ци (счукани 
в хаван), ше-
па целина, 
сокът от по-
ловин лимон, 
зехтин и сол 
на вкус, щип-
ка захар и 1 
ч. л. синапе-
но семе

 Приготвяне: Настържете ряпата и към нея добавете 
нарязаната на ситно целина. Овкусете със зехтина, лимо-
новия сок, солта и захарта. Разбъркайте добре и оставе-
те за няколко минути. След това поръсете със синапеното 
семе и счуканите фъстъци и отново разбъркайте. 

 При сервиране поръсете всяка порция салата със зрън-
цата нар.

Çàïåêàíêà Ñâèíñêî ñ ðÿïà

 есента и зимата са сезоните, когато 
консумираме най-много кореноплодни зе-
ленчуци. един от най-полезните сред тях 
е ряпата. Благотворните я свойства са 
познати още в римската империя и древ-
на Гърция. някои източници споменават 
употребата на ряпа в още по-далечно-
то минало. В древността ряпата е била 
ценена като изключително лесен за от-
глеждане зеленчук. По тази причина тя 
става много разпространена култура от 
Средиземноморието и в азия. 

 няма ясни данни кога е пренесена в 
България, но е била сред любимите хра-
ни на трапезата. Със сигурност е била 
позната през XIII в.

 на стенописа „тайната вечеря" в Боян-
ската църква са изобразени комат хляб, 
чеснов лук и ряпа. това според някои е до-
казателство за българския произход на 
зографа. още по-рано в англия по време-

то на Хенри VIII ряпата се пре-
връща в последен писък на мо-
дата. корените били варени или 
печени, а листната маса готве-
на като спанак или лапад. 

 има някои особености при избора и 
съхранението на ряпата. реколтата се 
събира през късната есен и успешно прес-
тоява до пролетта, но ако е заровена 
във влажен пясък. друг, по-пригоден за 
града, вариант е опаковането й в найло-
нов плик с дупки за вентилация. Поставя 
се в хладилник. издържа до месец. кога-
то избираме ряпа на пазара, тя трябва 
да е тежка за размера си. Средните ек-
земпляри около 10-12 см са с най-добро 
качество. твърде големите са с високо 
съдържание на фибри, може да нагарчат.

 Съществуват много готварски рецеп-
ти с този полезен кореноплод, някои от 
които подбрахме специално за вас.

Ñ  ôúñòúöè è íàð

 Продукти: 1 голяма ряпа 
(около 300-400 г), 3 с. л. су-
сам, шепа целина, 1 ч. ч. сваре-
на киноа, 3 стръка зелен лук, 
1 скилидка чесън, винегрет, 
приготвен от 1 с. л. зехтин, 
2 с. л. мед, щипка сол, 1 с. л. 
соев сос, 2 с. л. ябълков оцет

Приготвяне: Загрейте фур-
ната на 180о и върху хартия за 
печене наредете кубчета обе-
лена ряпа, овкусена с чесън, 
зехтин, мед, сол и сусамовото 
семе. Запечете 20 минути във 
фурната. После я извадете и я 
оставете да се охлади. Смесе-
те ряпата с киноата, зеления 
лук и още 2 с. л. сусамово се-

ме. Добавете целината и оцета.  Можете да сервирате сту-
дена или леко затоплена във фурната.

Продукти: 1/2 ряпа 
дайкон или друга цяла 
бяла ряпа, 3 моркова, 1 
ябълка, магданоз и/или 
листа от целина

 За дресинга: 3 с. л. 
зехтин, сокът от 1 ли-
мон, 2 с. л. сусамов та-
хан, 2-3 скилидки чесън, 
1 ч. л. сол

 Приготвяне: Ряпа-
та, морковите и ябъл-
ката се обелват и се настъргват на едро ренде. Магдано-
зът се нарязва на ситно. Всичко се разбърква. Чесънът се 
пресова. Всички продукти за дресинга се разбъркват и се 
добавят към настърганата салата.

 Ако нямате сусамов тахан, не е проблем, но в такъв слу-
чай е добре да се пропусне и чесънът.

 * Лимонът може да се замести с оцет, както зехтинът 
с олио, но това ще намали малко здравословната нотка 
на салатата.

 * Поради наличието на лимон след хранене няма да има-
те дъх на чесън.

Ñ  êèíîà 
è ñóñàì

Ñ ìîðêîâè è ïðàç

Çäðàâîñëîâíà 
ñ äðåñèíã

 Про-
дукти: 
750 г 
с в и н -
ско ме-
со, 2-3 
репи, 5 
сушени 
черве-
ни чуш-
ки, 3 с. 
л. свин-
ска мас, 
1 ч. л. 
червен пипер, сол на вкус

Приготвяне: Месото 
се измива и се нарязва на 
парчета. Ряпата се обел-
ва, почиства и се нарязва 
на парчета. В тенджера се 

слагат ме-
сото и ря-
пата с 2 с. 
л. мас. По-
солява се, 
сипват се 
2 ч. ч. во-
да и се 
вари на 
тих огън, 
д о к а т о 
о м е к н е . 
П р и б а в я 
се и оста-

налата свинска мас, сухи-
те червени чушки и чер-
веният пипер. Ястието се 
готви още десетина мину-
ти, след което се маха от 
котлона.

Âðåìå å... ðÿïà äà ÿäåì

×åðâåíà
 Продукти: 2 глави цвекло, 

1 червена ряпа, 1 стрък цели-
на, 1 морков, 1 скилидка че-
сън, 1 глава лук, ¼ зелка, 1 с. 
л. зехтин, 1 с. л. лимонов сок, 
3 с. л. сметана, 1 л вода, 2 с. л. 
нарязан копър, 1 ч. л. сол

Приготвяне: Морковът, 
лукът, чесънът, целината и 
солта се сваряват във водата. 

Ряпата, цвеклото и зеле-
то се нарязват на дребно 
и се задушават в мазни-
ната, добавят се към су-
пата и се оставят за по-
ловин час на слаб огън.  
Готовата супа се подпра-
вя с лимонов сок и ко-
пър. Сервира се гарни-
рана със сметана.

 Продукти: 500 г бяла ряпа, около 500 г праз, 
5 моркова, половин глава целина, 1 връзка маг-
даноз, зехтин/олио, черен пипер, сол, 1 лимон, 
черен пипер, ½ ч. л. червен пипер

 Приготвяне: Настържете ряпата, целината и 
морковите на едро ренде, а 
праза накълцайте на 
дребно. Загрей-
те в тенджера 
зехтин за го-
твене и за-
душете пра-
за. След ня-
колко мину-
ти добавете 
настърганите 
моркови, цели-
на и ряпа. Оставете 
леко да омекнат и долейте 
до горе с гореща вода (може и зеленчуков бу-
льон). Оставете супата да ври около 10-15 ми-
нути, овкусете с подправките и изсипете накъл-
цания магданоз. 

 Поднесете ястието с лимонов сок. По жела-
ние може леко да пасирате.

 Продукти: 1 глава целина, 1 черна 
ряпа, 2 моркова, 1 чушка, 2 големи кар-
тофа, 1 глава кромид лук, 4 скилидки че-
сън, 400 г обелени домати, 2 с. л.  олио, 
1 ч. л. черен пипер, смлян, 1 стрък роз-
марин, сол 

Приготвяне: Целината, ряпата, мор-
ковите и картофите се нарязват на куб-
чета, а чушката и лукът - на едро. Всич-
ко заедно с мазнината се вари в литър и 
половина подсолена вода. След 10 мин. 
се добавят черният пипер и нарязаните 
розмарин и домати. Ври до готовност. 
Пасира се, докато е гореща. Добавя се 
кравето масло и се разбърква добре.

Супи

 Продукти: 1 кг картофи, 2 сред-
но големи бели репи, 2 яйца, 1 ч. ч. 
олио, черен пипер, сол

Приготвяне: Ряпата и картофите 
се обелват и се настъргват на едро 
ренде. В съд се слагат яйцата, олио-
то и 1 ч. л. вода. Всичко се разбива 
и се сипва към картофите и ряпата. 
Яденето се посолява. В предвари-

телно намаслена тавичка сместа се 
изсипва и се пече в умерена фурна 
около 40-45 мин. При поднасяне се 
подправя с едро смлян черен пипер.

Êðåìñóïà

Салати

морковите на едро ренде, а 
праза накълцайте на 
дребно. Загрей-
те в тенджера 
зехтин за го-
твене и за-

колко мину-
ти добавете 
настърганите 
моркови, цели-
на и ряпа. Оставете 
леко да омекнат и долейте 

зехтин за го-
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Родена в Южна Африка, зем-
ната ябълка, наричана още го-
лия, градуня или топинамбур,  
може да се отглежда навсякъде, 
където виреят картофи. Стъб-
лото й достига до 2-3 м 
височина и прилича на 
слънчогледа. Цъфти 
чак през есента и за-
това не може да от-
гледа плодове, но 
изхранва много хо-
ра с клубените си, 
от които се получа-
ва и спирт. Клубените 
са с неправилна форма, 
сладки са и в тях няма скор-
бяла. Съдържат захар, инулин и 
левулин.

Въпреки разпространението 
сортовете на голията не носят 
имена. Те се разделят според 
цвета на обвивката на клубени-
те. Има червени, бели и розово-
червеникави.

Полезни съвети 
Засаждането на земната ябъл-

ка може да стане през есента, 
но ако не успее-

те тогава, 
н я м а 

п р о -
блем да го 

сторите и през април. Подходя-
щи са леките песъчливи почви, 
които не могат да се използват 
за други култури. Използват се 
по-едрите клубени, които се са-
дят като картофи. Между редо-
вете се оставят 60-80 см, а между 

растенията - около 40 см. Груд-
ките се заравят на 10-12 см, ка-
то за 1 дка ще са ви нужни 100-
150 кг. След поникването им са 
необходими две окопавания - 
за изчистване от плевелите и за 
загърляне. Голията обикновено 
се засаджа за няколко години 
на едно и също място. Не пона-
ся много влага, по-устойчива е 
на суша. Издържа на студ и клу-
бените й могат да презимуват в 
земята, без да се повредят. За-
това не вадете голията навед-
нъж, а през цялата зима според 
потребностите. Издръжливост-
та й обаче често я превръща в 
плевел и затова на терена след 
нея трябва да се засяват окоп-
ни култури, за да го изчистят от 
грудките. За да отгледате добри 
клубени, трябва да я наторявате 
или с органичен тор, или пък с 
азот и калий, защото растение-
то ги изсмуква от почвата.

Време е за ускорено 
прибиране на късното 
главесто зеле и късния 
карфиол. Ако ниските 
температури са при-
чинили замръзване на 
зелките, не бързайте, 
а изчакайте размразя-
ването им с подобря-
ване на времето. Кога-
то прогнозите не по-
казват повишаване на 
температурите, изре-
жете зелките и ги вне-
сете в студено помеще-
ние, където постепен-
но да се размразят.

Не бива да се отлага 
повече изваждането и 
на праза въпреки не-
говата студоустойчи-
вост. Практиката на ня-
кои стопани в по-топ-

лите райони на страна-
та да го оставят в гра-
дината и да го използ-
ват за собствени нужди 
директно оттам не е за 
препоръчване – голя-
ма част от стъблата се 
повреждат от ниските 
температури. 

По-добре е да бъде 
съхранен в трап, заро-
вен до една трета от 
стъблата. Така хем ня-
ма да се похаби, хем 
мястото, което е зае-
мал, ще бъде обрабо-
тено. Някои стопани 
предпочитат да го съх-
раняват в изби при ни-
ски положителни тем-
ператури, заровен във 
влажен пясък. Този на-
чин не е погрешен.

В цветарските ма-
газини често може да 
се видят странни спи-
раловидно увити рас-
тения с голи стъбла и 
розетка от листа на 
върха. Понякога стъб-
лата изглеждат като 
прави тръбички и се 
продават навързани 
на снопчета. И в двата 
случая растенията но-
сят името „бамбук на 
щастието”. 

Всъщност това не е 
никакъв бамбук, а една 
от многото разновид-
ности на драцената – 
драцена сандериана. В 
Китай, където съблюда-
ват учението фън шуй, 
се счита, че ако расте-
нието присъства в до-
ма, късметът, щастие-
то и успехът също не-
пременно ще дойдат. 
За да се случи, то тряб-
ва да расте в прозрачен 

съд с вода. Англичани-
те са пренесли расте-
нието по света и то и 
до днес носи тяхното 
име - Dracaena Lucky 
Bamboo. 

Родина на драцена-
та са тропическите об-
ласти. Затова въпреки 
прочутата си непретен-
циозност в стаята щаст-
ливият бамбук изисква 
топлина и светлина, но 
без пряко слънчево 
припичане. Иначе с ле-
кота понася сухия въз-
дух и не се нуждае от 
пръскане с вода. 

С лекота растението 
ще вирее в съд с вода, 
но тъй като съдържани-
ето на минерали във во-
дата е съвсем ограни-
чено, след време листа-
та ще започнат да жъл-
теят. Това може да се 
избегне, ако във вода-
та се добавят разтво-

рими подхран-
ващи вещества 
за драцени. И 
понеже таки-
ва не се нами-
рат лесно, по-
добре е да за-
садим бамбу-
ка на щастието 
в обикновена 
почва за цве-
тя, като осигу-
рим много до-
бър дренаж. 

За целта 
трябва да на-
пълним до-
лната третина 
на саксията с 
дребен чакъл. 
През лятото се 
полива обилно, 
но се внимава в 
подложката да 
не се задържа 
вода. През зимата вла-
гата се ограничава, но 
не се допуска почвата 

Видиш ли края на листопада, нарам-
вай пръскачката. Овощните дръв-
чета страдат от различни болести 

и неприятели, повечето от които са се 
специализирали по отделните видове 
или по група от видове. 

Овощните градини (а и единични-
те дръвчета по дворовете) са трайни 
насаждения, прекарват дълги годи-
ни живот все на едно и също място 
– време, през което се развиват ха-
рактерните за тях болести и различ-
ните други вредители. Ако не се води 
борба с тях, ако не се вземат профи-
лактични и лечебни мерки, пораже-
нията могат да бъдат стопроцентови. 
Борбата е постоянна. Тя не завършва 
с прибирането на реколтата през ес-
ента. Нещо повече, в известен сми-
съл тогава започва. Не се ли вземат 
сега мерки, догодина борбата ще е 
още по трудна. 

Средствата са различни – агроте-
хнически, физически, химически.

 Преди да посегнете 
към химията 

Най-вероятно ще ви се наложи да я 
използвате, но задължително трябва да извър-
шите някои неща, които хем ограничават нуж-
дата от нея, хем я правят по резултатна. Изне-

сете коловете и прътите, с които сте подпирали 
натежалите от плод клони, и ако има по тях ко-
ра, премахнете я и я изгорете. Не се съмнявай-

те, че там вече са се настанили за зимуване 
някои неприятели. Със същата цел трябва да 
изкорените загинали или загиващи дръвчета, 
ако има такива. Мястото им е в огъня. С те-
лена четка остържете старата напукана кора 
на дръвчетата, за да унищожите укрилите са 
там акари, въшки, гъсеници на ябълковия и 
на сливовия плодов червей, кръгломинира-
щи молци и други неприятели. Няма да има 
ефект, ако не съберете стружките в прос-
тряно около ствола платно и не ги изгорите. 

Прегледайте внимателно ябълките и прас-
ковите и ако забележите нападнати от бра-
шнеста мана клонки (най-вероятно е да сте 
видели тази болест още през лятото), изре-
жете ги и ги хвърлете в огъня. 

Не бива да остават под дърветата и ока-
пали плодове. Тях, както и мумифицирани-
те плодове, които в края на листопада лесно 
се виждат в клоните на дърветата, съберете 
и унищожете. Това е част от борбата срещу 
бялата пеперуда, златозадката, прасковения 
молец, бадемовия семеяд, кафявото гние-
не, загиването на завръзите на дюлята и др.

Есенното пръскане е наложително по-
ради повсеместното разпространение на бо-
лестите, срещу които е насочено. Извършва 

се в края на листопада при около 70% ока-
пали листа.

може да се отглежда навсякъде, 
където виреят картофи. Стъб-
лото й достига до 2-3 м 
височина и прилича на 
слънчогледа. Цъфти 
чак през есента и за-
това не може да от-

изхранва много хо-

но ако не успее-
те тогава, 

н я м а 

от които се получа-
ва и спирт. Клубените 
са с неправилна форма, 
сладки са и в тях няма скор-
бяла. Съдържат захар, инулин и 

п р о -
блем да го 

да пресъхне. Пресажда-
нето става веднъж на 2 
години.

Можем да размно-
жим бамбука на щас-
тието, като отрежем 

връхната му част и 
я потопим във вода, 
в която сме сложи-
ли няколко късчета 
дървени въглища. 
След около 3 ме-
сеца ще се появят 
корени и можем да 
засадим растени-
ето самостоятел-
но. А на мястото на 
отрязания връх от 
страничните пъпки 
ще израснат нови 
стъбла.

растението оби-
ча светлината. 
Тя трябва да бъде 
обилна, без пряко 
слънце. Полива се 
в зависимост от то-
плинните условия, 
а влажност на въз-
духа няма значение. 

ако искаме да го 
подхраним, трябва да 
използваме тор за дра-
цени. 
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Резултати
от местните
избори

Интелектът вина-
ги ме респекти-
ра и надделява 

над всеки друг аргу-
мент. Във времето ос-
тава нетленното – сло-
вото и красотата, които 
се промъкват през по-
луотворения прозорец 
на всекидневието и ни 
спасяват от пошлостта.

Предпочитам услуж-
ливия разум пред раз-
умния слугинаж. Пред-
почитам разумния пред 
паметливия, защото па-
метта лъже, а разумът 
е по-достоверен от фа-

Диктатура на простотията
ктите. Истина-
та невинаги е 
във фактите, а 
в светлината на 
разума.

 Тази светли-
на идва от дъл-
боките умове, 
посели семена-
та, които под-
хранват разу-
ма. Мълча пред 
високия инте-
лект. Приби-
рам шпагата и 
спускам пред-
пазителя, ако 
срещна високо 
слово и бистро-
та на ума.  В то-
ва мълчание 

наточвам мозъчните си 
гънки и събуждам в себе 
си Човека.  Когато отво-
ри очи, започва да пов-
дига въпроси.  Защо сме 
мълчали и продължава-
ме да мълчим?  Какво 
сторихме за общество-
то, че си позволяваме 
да искаме от него да бу-
дува вместо нас?  Какво 
сътворихме ние, мора-
листите, диванните бун-
тари, кухненските четни-
ци, демократите, които 
искахме промяна, а из-
воювахме тази уродли-
ва форма – ни тоталита-
ризъм, ни демокрация, 

а тоталитарна демокра-
ция или демократична 
диктатура, за по-кратко 
– демократура.

По-добри или по-
крадливи са днешни-
тe политици, по-добри 
ли са днешните журна-
листи, учители, лекари, 
прависти? По-пълни ли 
са нашите библиотеки, 
повече книги ли четем, 
каква музика слушаме?

По-почтени и по-чес-
толюбиви ли сме от вче-
ра, щом мълчим и лапа-
ме безропотно поли-
тическия тюрлюгювеч, 
който ни поднасят?

 Получихме свобо-
дата, която искахме, и 
я консумираме, дока-
то танцуваме чалга.  То-
ва ли е промяната, ко-
ято искахме?  Търпим  
управлението на мало-
образовани и крадливи 
мерзавци. Ако днес има-
ме свободен избор, за-
що избираме все същи-
те полуидиоти?  Или ня-
кой ни лъже, че имаме 
избор?  Не е ли страш-
но, че идиотизмът сред 
българските политици 
придобива епидемични 
размери? 

  Ако направим равно-
сметка за политически-
те процеси от началото 

на прехода, не мислите 
ли, че българската поли-
тическа класа деградира 
до затворена олигархич-
на ложа на недосегаеми 
величия  с маниакални 
идеи, които ние всички 
обслужваме.

 Ето и най-трудния въ-
прос: по-добре ли сме 
сега, когато държавата 
се ръководи от деспоти-
чен, нарцистичен, само-
достатъчен, самонадеян, 
нагъл и коварен хитрец 
в условията на свобо-
ден избор и парламен-
тарна демокрация.  Или 
сме могли да имаме дру-
га съдба?

Днес има достатъч-
но банани, портокали и 
шоколад, караме запад-
ни коли, обикаляме сво-
бодно света и си въоб-
разяваме, че свобода-
та ни е направила раз-
лични. Така неусетно се 
превърнахме в банано-
ва република, гарнирана 
с чалга и гейпаради, уп-
равлявана от безродни 
и безкнижни политици. 
Изнасилихме демокра-
цията и се роди копеле 
– диктатура на просто-
тията.

 Ако някой не ни по-
дари свободата, ние ня-
ма да посегнем за нея. 

Свободата не работи 
там, където не са готови 
за нея. Подарена е - ка-
то да спиш с проститут-
ка, без да платиш.

Кражбата, далавера-
та, корупцията се пре-
върнаха в приемлива 
обществена норма, в 
ценност, която измес-
ти нравствените добро-
детели и деморализира 
българите до степен, че 
не припознават морал-
ните добродетели като 
ценност, необходима за 
да бъдеш добър гражда-
нин и успешен политик.

Всички сме виновни 
за днешна България, ко-
ято не е тази, която сме 
мечтали.  Не сме я заслу-
жили още. Какво свър-
шиха днешните “демо-
крати”, които се изжи-
вяват като вестители на 
свободата и демокра-
цията? Ибрикчийстват, 
заглаждат езици върху 
дланта на Борисов. 

 От клоаката на влас-
тта някои политически 
артефакти поемат към 
Брюксел, вместо да се 
потулят в подмолите 
на собствената си не-
годност за политически 
прелом. Ще ни помахат 
за сбогом като плъхове, 
които напускат потъ-

ващия кораб. Искат от 
народа доверие, за да 
продължат да мишкуват 
сред политическата но-
менклатура, бременна 
от неприкритата си вла-
стова похотливост.

 За 30 години от „синя-
та мъгла” не се роди ни-
то един достоен, почтен 
политик, отговорен към 
щенията на този изтерз-
ан народ, който предос-
тави цялото си доверие, 
за да го дадат без бой 
на безродния български 
„Цар” с републикански 
чип. Той се оказа про-
коба, защото след него-
вото кратко „царуване” 
дойде пълният погром и 
безвремието на Безпро-
светните. Те отгледаха 
доморасли, глухи за на-
родната воля демокре-
тени, които възседнаха 
институциите и за наро-
деца не остана ни хляб, 
ни справедливост.

 А са необходими лич-
ности с чест и достойн-
ство.  Никой от нас не е 
светец, но всеки има не-
отменимо достойнство и 
добродетели.

 Стефан Цвайг писа: 
“Който не може да стане 
Еразъм, става епископ.”

 Достатъчно е да бъ-
дем просто Човеци.

Къде са парите, питат медсес-
трите. У нас – като в Бермуд-
ския триъгълник. Вечно нещо 
ни липсва. Вечно изчезват едни 
пари. И ние вечно питаме къде, 
кога, докога и защо.

 Типичното „прехвърляне на 
топката” от мен на теб, на него 
и накрая пак я връщате на мен. 
Ситуацията с медицинските ра-
ботници би могла да се сравни 
с фразата от българския филм 
„Куче в чекмедже” – „Татко ка-
за, че ще ми купи колело, ама 
друг път”. Или за пореден път 
доказва истинността на стара-
та поговорка „Сметка без кръч-
мар”? Такава ли е ситуацията с 
мистериозно изпарилите се па-
ри, които премиерът на Бълга-
рия Бойко Борисов обеща още 
през пролетта? Предизборно ли 
беше това обещание, или всъщ-
ност е изпълнено? Къде се скъса 
веригата? Толкова много стана-
ха въпросите, че по случая може 
би трябва да започне разслед-
ване. Обещаното не е като да-
деното обещание от министър-
председателя Борисов през ап-

рил тази година. Звучи като: „Уф, 
добре ще ви дадем едни пари за 
увеличение на заплатите, само 
млъкнете”. И те млъкнаха. На-
стана тишина и започна очак-
ването. Шест месеца по-късно 
се оказа, че с чакането ще си 
останат. Или премиерът не си 
е пресметнал сметката правил-
но, или съветниците му не са го 
посъветвали достатъчно добре 
как да отговори на протестира-
щите медици, или някой не си е 
свършил работата… 

Или иначе казано, кой носи 
отговорност по контрола върху 
изпълнението на ангажименти-
те? Гражданите ли трябва да си 
следят дали обещанието ще бъ-
де спазено? Или, като се пратят 
едни пари някъде, после трябва 
да се иска отчет, а не „ами ми-
нистърът да каже къде са па-
рите”? Топката е в твоите ръце, 
ти гониш.

От своя страна министърът 
на здравеопазването Кирил 
Ананиев пък заяви, че парите 
били пристигнали до директо-
рите на болниците, но те сами 

решавали дали да увеличат за-
платите, или да ползват сред-
ствата за друго. Прехвърли ли 
типично по български отговор-
ността той в локален аспект? Все 
едно им каза: „Вижте к’во, аз па-
рите съм ги дал, че някой друг 
ви е излъгал, спасявайте се”, за-
щото нали той не е човекът, кой-
то отговаря за увеличението на 
заплатите на медицинските ра-
ботници. И пак да питам, като се 
дават пари, не се ли иска отчет? 
Не се ли търси тези ръководи-
тели на здравни заведения за 
какво са похарчили спуснатите 
им средства. 

Кръгът се затваря. Интерес-
но стана обаче, когато се оказа, 
че кръгът се затвори, връщайки 
топката отново в ръцете на ка-
бинета. Едва месец, след като бе 
дадено обещанието, с допълни-
телно постановление сумата от 
50 000 000 лева е редуцирана 
до 6 000 000 лева. Това се нала-
гало, защото всъщност пари ня-
ма. Но няма проблем, важното е 
да сме живи и здрави.

атанаска МаркоВа 

ПАк СМЕТкИ бЕЗ кръчМАр

Проф. коста коСтоВ:

В Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Кър-
джали, Кюстендил, Монтана, Стара Загора, Тър-
говище, Хасково няма да има балотаж на 3 но-
ември.

калин каменов печели във Враца - 72,82 на 
сто от вота, а Златко Живков е победителят в 
Монтана с вот от 71,75%, според данните на ЦИК 
към 9:45 часа.

Бургас - Димитър Николов, ГЕРБ, 65,86% (при 
преброени протоколи 96, 93%)

Варна - Иван Портних, ГЕРБ, 50,19% (при обра-
ботени протоколи 55,47%)

Велико търново - Даниел Панов, ГЕРБ, 60,55% 
(при обработени протоколи 100%)

Враца - Калин Каменов, ГЕРБ, 72,82% (при об-
работени 97,52%)

габрово - Таня Христова, ГЕРБ, 58,63% (при об-
работени протоколи 99,17%)

кърджали - Хасан Азис, ДПС, 55,51% (при об-
работени протоколи 90,82% )

кюстендил - Петър Паунов - ГЕРБ и местна коа-
лиция, 54,96% (при обработени 100% протоколи)

Монтана - Златко Живков - ГЕРБ/СДС, 71,75% 
(при обработени 100% протоколи)

стара Загора - Живко Тодоров - ГЕРБ, 68,63% 
(при обработени 100% протоколи)

Хасково - Станислав Дечев, ГЕРБ, 51.03% (при 
обработени 67.46% СИК протоколи)

В останалите областни центрове се очакват ос-
порвани балотажи. С най-голям интерес ще се 
следи за тях в София и Пловдив. За първи път от 
много години насам почти във всички райони на 
столицата ще има балотаж. 

Изравнени възможности на 3 ноември имат 
кандидатите за кметския стол в Сливен, Русе, Ям-
бол, Плевен, Шумен, Добрич, Силистра, Ловеч и 
Благоевград.

В сравнение с 2015 година ГЕРБ губи в София 
над 100 000 гласа, а БСП-Коалиция за България 
увеличава своите двойно.

(Предварителни
 данни)
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ПЕтък, 1 ноЕМВри 
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 С България в сърцето
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Гимназия „Черна дупка”
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
20:25 Спортни новини

20:35 Братя Георгиеви: Евлоги 
и Христо 

22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Будител на годината 2019
0:30 Калън
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:10 Съкровище в двореца
5:15 Днес и утре
5:45 Дойче Веле: Шифт

съБота, 2 ноЕМВри 
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният 

град
6:55 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

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 Куче в чекмедже /95 г. от 

рождението на режисьо-
ра Димитър Петров/

16:25 Синдром
17:00 Вечната музика
17:30 Умно село /Кирил Мари-

чков на 75 години/
18:20 Частните музеи в Чехия: 

Музей на железниците
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”: Ченгета
23:15 Подземен свят: Еволю-

ция
1:00 Да затвориш кръга 
3:05 Днес и утре
3:35 Династията Романови
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

нЕдЕля, 3 ноЕМВри  
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 старите мото-
циклети

16:00 По света и у нас
16:15 Кончето на Уенди
17:45 - Частните музеи в Чехия: 

Музей на железниците в 
Шумава

18:00 По света и у нас
18:30 Нощта на избора
0:00 Турнирът
1:25 Студио „Х”: Ченгета
2:25 Кончето на Уенди
3:55 Пътеки
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
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
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
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 Равносметките на прехо-

да: Парола “Демокрация”
0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Съкровище в двореца
3:35 Малки истории
4:35 Днес и утре
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

Вторник, 5 ноЕМВри 
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 Гимназия “Черна дупка”
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 Равносметките на пре-

хода: Капитализъм по 
български

0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Съкровище в двореца
3:35 Туризъм.бг
4:05 Извън играта
4:35 Днес и утре
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

сряда, 6 ноЕМВри 
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 Неупиваема чаша
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
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 Равносметките на пре-

хода: Силовата редакция 
на прехода

0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Съкровище в двореца
3:35 Библиотеката
4:35 Днес и утре
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри 
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
13:30 Дарители и филантропи, 

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

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
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 Какво ще се случи 2
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол:  Еспаньол - Лудо-

горец, среща от турнира 
на УЕФА “Лига Европа”

0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни

ПЕтък, 1 ноЕМВри
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Пътешествия
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
7:50 Япония днес
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

10:15 Тя
10:30 Знание.БГ      
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Линия култура
14:45 Читалището
15:00 Пътувай с БНТ 2
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 Сантиментално пъте-

шествие /85 години от 
рождението на художни-
ка Йоан Левиев/

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 Концерт на ансамбъл 

„Тракия”
21:30 Часът на зрителите 
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 Откакто свят светува  
1:00 Новото познание
1:30 История.bg

2:30 Тя
2:45 Олтарите на България
2:55 Култура.БГ
3:55 Викингите 4
4:40 Сантиментално пъте-

шествие 
5:10 Натисни F1
5:25 Време за губене

съБота, 2 ноЕМВри 
6:00 Часът на зрителите 
6:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
7:30 Лъвчо
7:35 Клуб Уинкс: Мистерия от 

дълбините
9:00 Българският Марсел 

Селие
9:30 Време за губене
10:00 №1 Туризмът
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм 
14:30 Джинс
15:00 На концерт с БНТ 2
15:30 Йо - хо - хо   /65 години от 

рождението на актьора 
Кирил Варийски/

17:05 На работа в Япония
17:30 В кадър
18:00 Рецепта за култура 
18:55 Династията Романови
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 До Европа и напред
21:00 Будител на годината 2019
22:00 Похищение
23:35 По света и у нас
23:50 Днес и утре
0:20 Добър ден с БНТ 2
1:20 Ново 10+2
2:10 Марго и приятели 
3:00 По света и у нас
3:15 В кадър
3:45 Япония днес

3:55 Похищение
5:30 Пазители на традициите 

нЕдЕля 3 ноЕМВри 
6:00 Време за губене 
6:30 Рецепта за култура 
7:30 Лъвчо
7:40 Старчето с карираните 

панталони
8:45 Историята на едно пис-

мо
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 До Европа и напред
13:10 Добър ден с БНТ 2
14:15 Рейнолд Глиер: Концерт 

за арфа и оркестър
14:55 Репетиция
15:25 Аз и ти 
16:00 По света и у нас
16:15 Грешница
17:00 Новото познание
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Младите иноватори       
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм 
20:30 ММФ „Варненско лято 

2019”
21:55 Сродни души
23:20 История.bg
0:20 Добър ден с БНТ 2
1:20 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

2:20 Българският Марсел 
Селие

2:50 Джинс
3:20 Арт стрийм 
3:50 Златни ръце
4:00 Сродни души
5:30 Туристически маршрути

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
6:00 Матовият род
6:30 Арт стрийм 
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 Защо?
8:00 Пазители на традициите 
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори       
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Своенравната Лара
11:00 Знание.БГ       
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
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 3
22:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
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 Младите иноватори       
2:50 Под морските вълни
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Матовият род
5:15 Натисни F1                      

Вторник, 5 ноЕМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
7:50 Златни ръце
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
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 Давай, Даан, давай! 
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 Часът на Ной                                   
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 3
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 Под морските вълни
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Песни от рая

сряда, 6 ноЕМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Младите иноватори       
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 До Европа и напред
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Олтарите на България
11:00 Знание.БГ      
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Линия Култура
14:45 Цезар
15:00 Супер камери
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 Песните на Йожи
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 3
22:45 Япония днес
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 До Европа и напред
2:50 Многоликата Япония: 

Земята е само една
3:10 Култура.БГ
4:10 Викингите 4
4:55 Световно наследство
5:15 Натисни F1

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене 
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 Арт стрийм 
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Цезар
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 Тими каучука
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:35 Япония днес
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 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 Днес и утре
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:20 В кадър
2:50 Под морските вълни
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Туристически маршрути
5:15 Натисни F1

ПЕтък, 1 ноЕМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Светлина в безкрая
17:15 Малки истории
17:30 Срещи на първия ред: 

„Здравка Евтимова с 
Димитър Талев”

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 Комитски времена /65 

години от рождението 
на актьора Кирил Варий-
ски/

22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът
23:00 По света и у нас
23:30 Будител на годината 2019
0:30 История.bg
1:30 Още от деня
2:15 Отблизо с Мира
3:15 Туризъм.бг 
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ

5:15 Знание.БГ      
5:45 Малки истории

съБота, 2 ноЕМВри 
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 С любов и нежност
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 Пазачът на мъртвите
22:30 Ново 10+2
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура 
1:50 Рила-приказна и непов-

торима
2:20 Светлина в безкрая
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Младите иноватори       
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм 
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг 

нЕдЕля, 3 ноЕМВри 
6:00 Откакто свят светува 
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика
9:00 Младите иноватори       
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене/
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:40 Извън играта
13:10 Сиромашко лято
14:30 Пазители на традициите 
15:00 Отблизо с Мира
16:00 По света и у нас
16:15 Европейски маршрути
16:30 В близък план                 
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:30 Нощта на избора
0:00 Юбилейна гала вечер на 

Христина Ангелакова 
1:40 От признателните пото-

мци
2:35 Европейски маршрути
2:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
3:50 Светлина в безкрая
4:00 Репетиция 
4:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене /избра-
но/

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри 
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
13:00 Малта - морският кръс-

топът на Европа 
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 Малта - морският кръс-

топът на Европа 
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, 5 ноЕМВри 
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
17:05 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 До Европа и напред
22:30 Пазители на традициите 
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Светлина в безкрая
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

сряда, 6 ноЕМВри 
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
17:05 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 

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Георги Баев /95 години 

от рождението на худож-
ника/

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
17:05 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 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг 
22:00 Асен Пейков - българи-

нът от Рим
23:00 До Европа и напред
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕтък, 1 ноЕМВри
06.00 „Трансформърс” еп.9
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” - 

сериал, с.2 еп.46
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.1
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“ - сериал, еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 „Свободен дух“ - сериал, 

еп.2
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.13
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.25

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, 2 ноЕМВри
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6” 

еп.17, 18
07.00 „Домашен арест” еп.21, 

22
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T” 
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 Премиера: „Романтични 

страници”
15.00 „The Voice“ - музикално 

шоу, международни из-
дания /най-доброто/

16.00 „Мармалад“ 
18.00 „Карбовски: Втори план”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - нов 

сезон
20.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.00 „А отборът” - екшън, 

комедия, приключенски 
(САЩ, 2010), режисьор 
Джо Карнахен, в ролите: 
Лиъм Нийсън, Брадли 
Купър, Шарлто Копли, 
Джесика Бийл, Патрик 
Уилсън, Хенри Чърни, Юл 
Вазкес, Брайън Блум и 
др.

00.20 „Ловец на демони” - фен-
тъзи, екшън, комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Майк Мендес, в ролите: 
Долф Лундгрен, Кристи-
на Клийб, Тони Бентли, 
Сара Чок и др. [16+]

02.00 „Домашен арест” /п./ - 
сериал

02.30 „Карбовски: Втори план” 
/п./

03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6” 

еп.19, 20
07.00 „Домашен арест” еп.23, 

24
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с во-

дещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна” 
13.00 „Перфектният ритъм 2” 
15.20 „Били Медисън”
17.00 „Местните 2019“ - студио 

местни избори, балотаж
17.50 Спорт тото
18.00 Студио местни избори
19.00 bTV Новините
20.00 Студио местни избори
21.00 „България търси талант“ 

- телевизионно шоу, с.6
22.30 „Войната на Чарли Уил-

сън” - драма, комедия, 
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2007), режисьор 
Майк Никълс, в ролите: 
Том Ханкс, Джулия Ро-
бъртс, Ейми Адамс, Еми-
ли Блънт, Филип Сиймор 
Хофман и др.

00.30 „Хората, на които дър-
жиш” - трилър, драма 
(САЩ, Канада, 2012), 
режисьор Робърт Ред-
форд, в ролите: Робърт 
Редфорд, Брит Марлинг, 
Стенли Тучи, Ник Нолти, 
Сюзан Сарандън, Шая 
ЛаБаф, Джули Кристи, 
Терънс Хауърд, Ана Кен-
дрик, Брендън Глийсън, 
Сам Елиът и др.

03.00 „Перфектният ритъм 2” 
/п./ - комедия, музикален 
(САЩ, 2015)

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.10

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

еп.47
15.00 Премиера: „Шест 

сестри”с.7 еп.2
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“еп.3
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги 

”еп.14
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”с.3 еп.26 (по-

следен)
00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-

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

риал

Вторник, 5 ноЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.11

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

еп.48
15.00 Премиера: „Шест 

сестри”с.7 еп.3
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“еп.8
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“еп.4

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги 

”еп.15
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

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

комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Мъртва точка” еп.1
00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

сряда, 6 ноЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.12

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

еп.49
15.00 Премиера: „Шест 

сестри”с.7 еп.4
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“еп.9
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“еп.5

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: 

„Завинаги”еп.16
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

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

комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Мъртва точка” еп.2
00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.13

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

еп.50
15.00 Премиера: „Шест 

сестри”с.7 еп.5
16.00 „Клиника на кораловия 

остров“еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“еп.6
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги 

”еп.17
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-

криминална риалити 
поредица

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка” еп.3
00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-

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

риал

ПЕтък, 1 ноЕМВри
06.00 „Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2
08.15 „Опасни дъщери” - три-

лър (тв филм, Канада, 
2016), режисьори Къртис 
Крофърд и Антъни Ле-
фрейн, в ролите: Ивон 
Зима, Клер Ранкин, Гарет 
Хнатю, Роб Стюарт и др.

10.00 Телепазар
10.15 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 „Знам къде е Лизи” - 

криминален, трилър 
(тв филм, САЩ, 2016), 
режисьор Дарин Скот, 
в ролите: Трейси Голд, 
Надя Бьорлин, Ричард 
Ръколо, Ванеса Евигън 

14.30 „Фатално обсебване” - 
трилър (тв филм, Канада

16.15 „Тайният живот на вто-
рите съпруги” - роман-
тичен, драма (тв филм, 
Канада, САЩ, 2008), 
режисьор Джордж Мен-
делюк, в ролите: Андреа 
Рот, Брайън Макнамара, 
Дан Пейн, Лора Солтис, 
Джил Морисън и др. 

18.15 Телепазар
18.30 „Ваканция с приятели” 

- комедия (САЩ, 2013), 
режисьор Малкълм 
Лий, в ролите: Моника 
Калхун, Морис Честнът, 
Мелиса Де Суза, Терънс 
Хауърд, Реджина Хол и 
др.

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

21.00 „Опасен съсед”
23.15 „Вероника Марс” 
01.30 „Да напуснеш Лас Вегас”
03.45 „Психиатрията Стоун-

хърст”

съБота, 2 ноЕМВри
06.00 „Тайният живот на втори-

те съпруги” 
08.00 „Знам къде е Лизи”
10.00 „Моето приключение в 

дивото” 
12.45 „Лудото куче и Глория”
14.45 „Чудо сред ледовете”
17.00 „Опасен съсед”
19.15 „Люси”
20.50 „Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 „Ярост” - военен, екшън 

(САЩ, Китай, 2014), ре-
жисьор Дейвид Айър, в 
ролите: Брад Пит, Шая 
ЛаБаф, Логан Лърман, 
Майкъл Пеня, Джон 
Бърнтол, Скот Истууд, 
Бранко Томович, Джей-
сън Айзъкс и др.

23.45 Cinema X (премиера): 
„Аутопсията на Джейн 
Доу” - хорър, трилър, 
мистъри (Великобрита-
ния, 2016), режисьор Ан-
дре Йовредал, в ролите: 
Брайън Кокс, Емил Хърш, 
Офилия Лъвибонд, Май-
къл Макелхатън, Олуен 
Кели, Джейн Пери и др. 
[16+]

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

03.15 „Фатално обсебване” - 
трилър (тв филм, Канада, 
2017), режисьор Шон 
Толисън, в ролите: Гриър 
Грамър, Клоуи Бабкук, 
Стив Бакич, Мойра Кели 
и др.

05.00 „Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.5 еп.4

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
06.00 „Опасни дъщери” - три-

лър (тв филм, Канада, 
2016), режисьори Къртис 
Крофърд и Антъни Ле-
фрейн, в ролите: Ивон 
Зима, Клер Ранкин, Гарет 
Хнатю, Роб Стюарт и др.

07.45 „Фатално обсебване” 
09.45 „Тролчета” - анимация, 

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

11.45 Телепазар
12.00 „Ваканция с приятели”
14.30 „Психиатрията Стоун-

хърст”
16.45 „Макс Пейн”
18.45 „Вероника Марс”
20.50 „Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 „Ловци на глави” - три-

лър, екшън, криминален 
(Норвегия, Швеция, 
Дания, Германия, 2011), 
режисьор Мортен 
Тилдум, в ролите: Аксел 
Хени, Синьове Макоди 
Лунд, Николай Костер-
Валдау, Айвин Сандер и 
др. [16+]

23.00 „Хотел за кучета” - семе-
ен, комедия (Германия, 
САЩ, 2009), режисьор 
Тор Фройдентал, в роли-
те: Ема Робъртс, Джейк 
Остин, Лиса Кудроу, Дон 
Чийдъл, Кайла Прат и др.

01.00 „Ярост” - военен, екшън 
(САЩ, Китай, 2014), ре-
жисьор Дейвид Айър, в 
ролите: Брад Пит, Шая 
ЛаБаф, Логан Лърман, 
Майкъл Пеня, Джон 
Бърнтол, Скот Истууд, 
Бранко Томович, Джей-
сън Айзъкс и др.

03.45 „Шоуто на Роки Хорър” 
- мюзикъл, комедия, 
хорър, трилър (тв филм, 
САЩ, 2016).

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.3, 4
08.15 “Знам къде е Лизи”
10.15 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 “Вероника Марс” 
14.45 “Люси” - фантастика
16.30 “Лудото куче и Глория”
18.45 “Психиатрията Стоун-

хърст” - трилър, хорър 
(СЩ, 2014), режисьор 
Брад Андерсън, в ро-
лите: Кейт Бекинсейл, 
Джим Стърджис, Дейвид 
Тюлис, Брендън Глийсън, 
Бен Кингсли, Майкъл 
Кейн, Джейсън Флеминг 
и др.  

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

21.00 Премиера: “Чет Бейкър: 
Born to Be Blue” - биогра-
фичен, драма, музика-
лен, романтичен (Канада, 
Великобритания, 2015), 
режисьор Робърт Будро, 
в ролите: Итън Хоук, Кар-
мен Иджого, Калъм Кийт 
Рени, Стивън Макхати, 
Джанет-Лейн Грийн и др. 
[14+]

23.00 “Мръсни пари” - кри-
минален, драма (САЩ, 
2014), режисьор Михаел 
Роскам, в ролите: Том 
Харди, Нуми Рапас, 
Джеймс Гандолфини, 
Матиас Схунартс, Джон 
Ортиз, Елизабет Родри-
гес, Майкъл Аронов и др. 
[14+]

01.15 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.5 еп.5, 6

Вторник, 5 ноЕМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.5, 6
08.00 “Вероника Марс” 
10.30 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 “Опасни дъщери” 
14.30 “Отрова за мишки”
16.15 “Форсмажор” 
18.45 “Ден на подбора” - 

драма, спортен (САЩ, 
2014), режисьор Айвън 
Райтман, в ролите: 
Кевин Костнър, Чадуик 
Боузман, Дженифър Гар-
нър, Франк Лангела, Чи 
Макбрайд, Розана Аркет, 
Сам Елиът, Елън Бърстин 
и др.

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

21.00 Премиера: “Британците 
идват” - комедия (САЩ, 
Великобритания, 2018), 
режисьор Джеймс Оу-
кли, в ролите: Дот Ко-
сгроув, Ума Търман, Тим 
Рот, Маги Кю, Алис Ийв, 
Стивън Фрай, Криспин 
Главър и др. [14+]

23.00 “Далече, далече” - прик-
люченски, романтичен, 
драма (САЩ, 1992), 
режисьор Рон Хауърд, в 
ролите: Том Круз, Никол 
Кидман, Томас Гибсън, 
Робърт Проски, Колъм 
Мийни, Джаред Харис, 
Брендън Глийсън и др.

02.00 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.5 еп.7, 8

04.00 “Аутопсията на Джейн 
Доу” - хорър, трилър, 
мистъри

сряда, 6 ноЕМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.7, 8
08.00 “Чудо сред ледовете”
10.30 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.9, 10
12.45 Телепазар
13.00 “Тайният живот на вто-

рите съпруги”
15.00 “Опасни дъщери” 
16.45 “Хотел за кучета”
19.00 “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.

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

21.00 “От глупав по-глупав: 
Завръщането” - комедия 
(САЩ, 2014), режисьори 
Боби Фарели и Питър 
Фарели, в ролите: Джим 
Кери, Джеф Даниълс, 
Лори Холдън, Катлийн 
Търнър, Анджела Кереч, 
Роб Ригъл и др.

23.15 “Ловци на глави” - три-
лър, екшън, криминален 
(Норвегия, Швеция, 
Дания, Германия, 2011), 
режисьор Мортен 
Тилдум, в ролите: Аксел 
Хени, Синьове Макоди 
Лунд, Николай Костер-
Валдау, Айвин Сандер и 
др. [16+]

01.15 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.5 еп.9, 
10

03.30 “Мръсни пари” 

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.9, 10
08.00 “Ден на подбора” 
10.30 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.11, 12
13.00 Телепазар
13.15 “Фатално обсебване”
15.00 “Знам къде е Лизи” 
16.45 “Щъркелчето Ричард”
18.45 “Чудо сред ледовете” 

- биографичен, драма 
(САЩ, Великобритания, 
2012), режисьор Кен Ку-
опис, в ролите: Дрю Ба-
римор, Джон Кразински, 
Джон Пингаяк, Тед Дан-
сън, Тим Блейк Нелсън, 
Кристен Бел, Шей Уигъм, 
Винеса Шоу и др.

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

21.00 “Нашествие” - фантас-
тика, трилър (САЩ, Ав-
стралия, 2007), режисьор 
Оливер Хиршбигел, в 
ролите: Никол Кидман, 
Даниел Крейг, Джерeми 
Нортъм, Джефри Райт, 
Вероника Картрайт, Си-
лиа Уестън и др.

23.00 “Британците идват” - ко-
медия (САЩ, Великобри-
тания, 2018), режисьор 
Джеймс Оукли, в ролите: 
Дот Косгроув, Ума Тър-
ман, Тим Рот, Маги Кю, 
Алис Ийв, Стивън Фрай, 
Криспин Главър и др. 
[14+]

01.00 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.5 еп.11, 12

03.30 “Моето приключение в 
дивото” - биографичен, 
драма, приключенски 

ПЕтък, 1 ноЕМВри
06.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.13, 14
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Двама мъже и полови-

на”
09.00 „Комиците и приятели” 

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

10.00 „Тайният живот на Уол-
тър Мити” - фентъзи, 
комедия (САЩ, Велико-
британия, Канада, Ав-
стралия, 2013), режисьор 
Бен Стилър, в ролите: 
Бен Стилър, Кристен 
Уиг, Шон Пен, Шърли 
Маклейн и др.

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

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

нета” - еп.94
17.00 „Домашен арест” - с.3 

еп.7, 8
18.00 „По средата” - с.9 еп.12, 

13
19.00 „Столичани в повече” - 

с.10 еп.6
20.00 „Новите съседи” - en.45
21.30 „На гости на третата пла-

нета”
22.00 „Двама мъже и полови-

на” - с.3 еп.20, 21
23.00 Премиера: „Супер еки-

паж” - с.2 еп.8, 9
00.00 „Тайният живот на Уол-

тър Мити” - фентъзи, 
комедия (САЩ, Вели-
кобритания, Канада, 
Австралия, 2013)

02.00 „Мутра по заместване”

03.00 „По средата”
04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Мутра по заместване”

съБота, 2 ноЕМВри
06.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.15, 16
07.00 „Без пукната пара”
08.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.1, 2
09.00 „Любимци” - еп.1, 2
10.00 „Дяволът носи Прада” 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, Франция, 
2006), режисьор Дейвид 
Франкел, в ролите: Ан 
Хатауей, Мерил Стрийп, 
Емили Блънт, Стенли 
Тучи, Саймън Бейкър, 
Ейдриън Грение и др.

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

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка” - с.2 еп.7

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

нета”
20.30 „Ледена епоха” - ани-

мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2002), 
режисьори Крис Уедж и 
Карлос Салдана

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./ - с.2 еп.7

23.30 „Двама мъже и полови-
на”

01.00 „Супер екипаж”
02.00 „Мутра по заместване”
03.00 „Любимци”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Мутра по заместване”

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
06.00 „Майк и Моли” - с.6 еп.1, 

2
07.00 „Без пукната пара”
08.00 „Мутра по заместване” - 

с.4 еп.3, 4
09.00 „Любимци” - еп.3, 4
10.00 „Ледена епоха” - ани-

мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2002), 
режисьори Крис Уедж и 
Карлос Салдана

12.00 „Тайният живот на Уол-
тър Мити” - фентъзи, 
комедия (АЩ, Велико-
британия, Канада, Ав-
стралия, 2013), режисьор 
Бен Стилър, в ролите: 
Бен Стилър, Кристен 
Уиг, Шон Пен, Шърли 
Маклейн и др.

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка” - с.2 еп.8

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

нета”
20.30 „Дяволът носи Прада” 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, Франция, 
2006), режисьор Дейвид 
Франкел, в ролите: Ан 
Хатауей, Мерил Стрийп, 
Емили Блънт, Стенли 
Тучи, Саймън Бейкър, 
Ейдриън Грение и др.

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./ - с.2 еп.8

23.30 „Двама мъже и полови-
на”

01.00 „Супер екипаж”
02.00 „Майк и Моли”
03.00 „Любимци”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Майк и Моли”

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Домашен арест”, с.3 еп.7, 

8
10.00 “Ой, къде изчезна Ной!” 

- анимация, комедия 
(Германия, Белгия, Люк-
сембург, Ирландия, 2015), 
режисьори Тоби Генкел и 
Шон Маккормак

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

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

нета”, еп.95
17.00 Премиера: “Преспав”, 

еп.1
18.00 Премиера: “По средата”, 

с.9 еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”, 

с.10 еп.7
20.00 “Новите съседи”, en.46
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.3 еп.22, 23
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж”, с.2 еп.10, 11
00.00 “Свалки в облаците” - 

комедия (Испания, 2013), 
режисьор Педро Алмо-
довар, в ролите: Антонио 
Бандерас, Пенелопе 
Крус, Хуго Силва, Мигел 
Силвестре, Хавиер Ка-
мара, Хосе Мария Яспик, 
Лола Дуеняс, Сесилия 
Рот, Пас Вега, Бланка 
Суарес и др.

02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”

04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

Вторник, 5 ноЕМВри
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.5, 6
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
09.00 “Преспав”
10.00 “Alibi.com” - комедия 

(Франция, 2017), режи-
сьор Филип Лашо, в ро-
лите: Филим Лашо, Елоди 
Фонтан, Жюлиан Арути, 
Тарек Будали, Натали Бай 
и др.

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

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

нета”, еп.96
17.00 Премиера: “Преспав”, 

еп.2
18.00 Премиера: “По средата”, 

с.9 еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече”, 

с.10 еп.8
20.00 “Новите съседи”, en.47
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.3 еп.24
22.30 “Модерно семейство”, с.7 

еп.1
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж”, с.2 еп.12, 13
00.00 “Alibi.com” /п./ - комедия 

(Франция, 2017)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

сряда, 6 ноЕМВри
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.7, 8
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на”
08.30 “Модерно семейство”
09.00 “Преспав”
10.00 “Хартиени градове” - ро-

мантичен, мистъри, юно-
шески (САЩ, 2015), ре-
жисьор Джейк Шрайър, 
в ролите: Кара Делавин, 
Нат Улф, Остин Ейбръмс, 
Ансел Елгорт и др.

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

на”
14.30 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата пла-

нета”, еп.97
17.00 Премиера: “Преспав”, 

еп.3
18.00 Премиера: “По средата”, 

с.9 еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече”, 

с.10 еп.9
20.00 “Новите съседи”, en.48
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Модерно семейство”, с.7 

еп.2, 3
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж”, с.2 еп.14, 15
00.00 Хартиени градове” /п./ 

- романтичен, мистъри, 
юношески (САЩ, 2015)

02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.9, 

10
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Преспав”
10.00 “Шпиони” - екшън, 

комедия, криминален 
(САЩ, 2015), режисьор 
Пол Фийг, в ролите: 
Мелиса Маккарти, Джей-
сън Стейтъм, Джуд Лоу, 
Миранда Харт, Ниа Лонг, 
Алисън Джани, 50 Cent, 
Роуз Бърн, Боби Канава-
ли и др.

12.00 “По средата”
13.00 “Мис Сладкиш”
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата пла-

нета”, еп.98
17.00 Премиера: “Преспав”, 

еп.4
18.00 Премиера: “По средата”, 

с.9 еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече”, 

с.10 еп.10
20.00 “Новите съседи”, en.49
21.30 “На гости на третата пла-

нета”
22.00 “Модерно семейство”, с.7 

еп.4, 5
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж”, с.2 еп.16, 17
00.00 “Шпиони” /п./ - екшън, 

комедия, криминален 
(САЩ, 2015)

02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”
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ПЕтък, 1 ноЕМВри
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, 21 епизод 
(п)

11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 22 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Мьо-

биус” (2013 г.), Франция/
Белгия

18.20 „Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Ивано-

во детство” (1962 г.), СССР
22.05 Дискусионен клуб с во-

дещ Велизар Енчев (п)
23.05 Новини (п)
23.35 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.35 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

02.30 „Лява политика” с водещ 
Александър Симов (п)

03.30 „За историята - свобод-
но” с водещ Александър 
Сивилов (п)

04.30 „Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

06.30 Актуален коментар

съБота, 2 ноЕМВри
07.00 „Живата вечност” 
07.30 „Холивудски знаменито-

сти”
07.55 „Миа и аз” 
08.30 „Преселение”  (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица” - фолклорно 

предаване (п)
10.30 „Библейските загадки” 
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

14.05 ТВ пазар
14.30 „Професия Турист”: Ту-

нис /І част/
16.00 „Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.55 Киносалон БСТВ: „Ивано-
во детство” (1962 г.), СССР

18.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: „Гара 

за двама”, І част, (1983 г.), 
СССР

21.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

22.30 Новини (п)
23.00 „Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
00.00 „Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
01.00 „Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова
02.00 „За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

04.00 „Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

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

06.00 „Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински 

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
07.00 „Иван, талантът и децата” 
07.30 „Холивудстки знамени-

тости”
07.55 „Миа и аз” 
08.30 „Библейските загадки”  
09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист”: Ту-

нис /І част/ 
10.00 „Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Братята, влюбени в Бъл-

гария” 
14.00 „Културен фронт” с Юлия 

Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 „Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.20 Киносалон БСТВ: „Гара 
за двама”, І част, (1983 г.), 
СССР

17.45 „Преселение” 
18.30 „Гласове” с водещ Явор 

Дачков
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: „Гара 

за двама”, І част, (1983 г.), 
СССР

21.30 „Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

22.30 Новини 
23.00 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
00.00 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
01.00 „За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

02.00 „Червен картон” с водещ 
Кирил Веселински 

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, 4 ноЕМВри

05.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 

06.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

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, 22 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 23 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Гара 

за двама”, ІІ част (1983 г.), 
СССР

17.50 “Холивудски знаменито-
сти”

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

19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 1 и 2 епи-
зод (2015 г.), 
Русия

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

23.30 Новини 
00.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
03.00 “Общество и култура” с 

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

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

дещ Васил Василев 
Вторник, 5 ноЕМВри

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

Василев 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 24 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 1 и 2 епи-
зод (2015 г.), 
Русия

17.50 “Холивудски знаменито-
сти”

18.20 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 3 и 4 епи-
зод (2015 г.), 
Русия

22.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
01.30 “Не се страхувай” с Васил 

Василев 
02.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
03.30 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

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

06.30 Актуален коментар 
сряда, 6 ноЕМВри

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

сандър Симов 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 25 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 3 и 4 епи-
зод (2015 г.), Русия

17.50 “Холивудски знаменито-
сти”

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

19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 5 и 6 епи-
зод (2015 г.), Русия

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

23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
01.30 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев 
02.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
03.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 
06.30 Актуален коментар 

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
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, 25 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 26 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 5 и 6 епи-
зод (2015 г.), Русия

17.50 “Холивудски знаменито-
сти”

18.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият 

Дон” - сериал, 7 и 8 епи-
зод (2015 г.), Русия

22.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 

23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
01.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
02.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

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

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

06.30 Актуален коментар 

ПЕтък, 1 ноЕМВри
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 Студио „Игри на волята: 
България“

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

съБота, 2 ноЕМВри
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
12.50 „Тимбър и картата на 

съкровищата” (преми-
ера) – с уч. на Уилфърд 
Бримли, Джей Ди Хоп и 
др.

14.45 „Тайните на Беки Б.”  – с 
уч. на Айла Фишър,Хю 
Данси, Джон Гудман, 
Джон Литгоу, Кристен 
Ритър, Джоан Кюсак и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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 „2012” – с уч. на Джон 
Кюсак, Уди Харелсън, 
Чиуетел Еджиофор, 
Танди Нютън, Аманда 
Пийт, Оливър Плат, Дани 
Глоувър и др.

01.15 „Равни”– с уч. на Кристен 
Стюарт, Никълъс Холт и 
др.

04.30 „Тимбър и картата на 
съкровищата” – с уч. на 
Уилфърд Бримли, Джей 
Ди Хоп и др. /п/

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
06.30 „Иконостас”
07.00 „СЪБУДИ СЕ И ГЛАСУ-

ВАЙ!” с Мира Иванова
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
13.00 „Идалго: Океан от огън ” 

–  с уч. на Виго Мортен-
сен, Омар Шариф, Луис 
Ломбард, Зулейка Роби-
нъсн, Джей Кей Симънс и 
др.

16.00 Новините на NOVA
16.15 „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

21.00 „Хубава жена” – с уч. на 
Ричърд Гиър, Джулия 
Робъртс, Джейсън 
Алекзандър, Ейми Ясбек, 
Хектор Елизондо и др.

23.30 „Единакът”  – с уч. на 
Джет Ли, Джейсън Стей-
тъм, Луис Гусман, Джон 
Лоун, Надийн Велазкес и 
др.

01.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

02.00 „Заветът”  –  с уч. на Сти-
вън Страйт, Лора Рамзи, 
Тейлър Кийч, Себастиан 

Стан,Чейс Кроуфърд и др, 
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри 
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 „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 4 /п/ 

Вторник, 5 ноЕМВри
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 4 /п/

сряда, 6 ноЕМВри
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 4 /п/

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри 
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 „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
02450 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 4 /п/

ПЕтък, 1 ноЕМВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „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, 2 ноЕМВри
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - из-
брано

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
11:30  „Резултатът”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30  „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 Имате думата” с Алексан-

дър Владимиров - избра-
но 

14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева - избрано
17:00 “Офанзива с Любо Огня-

нов” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 Имате думата” с Алексан-

дър Владимиров 
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, 3 ноЕМВри
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, 4 ноЕМВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „ОФАНЗИВА с Любо Ог-

нянов” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 

/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 

22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

Вторник, 5 ноЕМВри
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” с Наде-

лина Анева
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ

21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

сряда, 6 ноЕМВри
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, 7 ноЕМВри
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/



30.X. - 5.XI.2019 г.
44

2

Български16 Най-гледаните тв програми

ПЕтък, 1 ноЕМВри
08:00  Новости
08:30  Телеканал «Доброе утро»
09:00  «Модный приговор» (6+)
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:35  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18:40  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!». Новый сезон (0+)
22:00  «Вечерний Ургант» (16+)
22:50  Нани Брегвадзе, Надежда 

Михалкова, Анна Михалкова, 
Филипп Янковский, Артур 
Смольянинов в фильме «Лю-
бовь с акцентом» (16+)

00:35  Сергей Пускепалис, Анатолий 
Белый, Светлана Ходченкова, 
Алексей Бардуков, Катерина 
Шпица в фильме «Метро» 
(16+)

02:40  Константин Крюков, Аглая 
Шиловская, Михаил Поречен-

ков, Роман Мадянов, Андрей 
Руденский в фильме «Вурда-
лаки» (12+)

04:00  «Про любовь» (16+)
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «Куприн. 
Поединок» (16+)

съБота, 2 ноЕМВри
05:35  Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «Куприн. 
Поединок» (16+)

07:15  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:55  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  Премьера. «Игорь Тальков. 

„Память непрошенным гос-
тем... “» (12+)

10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (12+)
16:05  Дмитрий Назаров, Марк 

Богатырёв, Елена Подкамин-
ская, Дмитрий Нагиев в фи-
льме «Кухня в Париже» (16+)

18:00  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  Екатерина Федулова, Евгений 

Цыганов, Ирина Рахманова, 

Татьяна Кравченко в фильме 
«Питер FM» (12+)

22:00  «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр (16+)

23:10  Леонид Барац, Александр 
Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит в комедии «О 
чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

00:50  Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков, Владимир Ерёмин 
в фильме «Криминальный 
квартет» (16+)

02:15  Раиса Рязанова, Николай 
Крючков в фильме «Человек 
на полустанке» (0+)

03:25  «Про любовь» (16+)
04:10  «Наедине со всеми» (16+)
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Нина Русланова, Леонид 

Куравлёв в фильме «Берегите 
мужчин!» (12+)

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
07:00  «Теория заговора» (12+)
07:40  «Здоровье» (16+)
08:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» (12+)
10:10  «Видели видео?» (6+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Видели видео?» (6+)
12:45  Премьера. «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
14:45  «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца». Анимацион-
ный фильм (12+)

16:15  Премьера. «Звёзды „Русского 
радио“» (12+)

18:20  Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Лия Ахеджакова, 
Олег Басилашвили в комедии 
«Служебный роман». 1-я се-
рия (0+)

20:00  «Время»
20:20  «Служебный роман». 2-я се-

рия (0+)
21:35  Сергей Светлаков, Вера 

Брежнева, Михаил Ефремов в 
фильме «Джунгли» (12+)

23:05  Алексей Гуськов в фильме 
«Находка» (18+)

00:50  Савелий Крамаров, Михаил 
Пуговкин, Анатолий Папанов, 
Татьяна Пельтцер в фильме 
«Ход конём» (12+)

02:10  Анатолий Папанов, Нина Са-
зонова в фильме «Наш дом» 
(12+)

03:45  «Про любовь» (16+)

ПЕтък, 1 ноЕМВри
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:45 Кто против?
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:20 Сто причин для смеха
22:45 Потерянное счастье. Х/ф
00:20 2 ВЕРНИК 2
01:10 Уходя – уходи. Х/ф
02:45 Хочу замуж. Х/ф

съБота, 2 ноЕМВри
05:00 Утро России. Суббота
08:20 По секрету всему свету
08:40 Местное время. Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пешком.... Москва - Можайское 

шоссе
11:10 Пятеро на одного

11:55 Петросян-шоу
13:45 Перекресток. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Искушение наследством. Х/ф
23:20 Романтика романса
00:15 Двое в новом доме. Х/ф
01:35 Сила любви. Х/ф
04:50 Пешком.... Москва - Можайское 

шоссе

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
05:45 Переверни страницу. Х/ф
07:30 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:55 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
11:50 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко “Свободная, 
красивая...”

13:50 Семь невест ефрейтора Збруева
15:35 Катькино поле. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
23:50 Дежурный по стране
00:35 Вечная сказка. Х/ф
02:10 Следователь Тихонов

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком
ПЕтък, 1 ноЕМВри

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 - със Сашо 

Диков 

съБота, 2 ноЕМВри
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 България, която съгра-

дихме - 1 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 
06:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 

нЕдЕля, 3 ноЕМВри

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, 4 ноЕМВри
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 България на живо - с Иво 

Божков 
22:00 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 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 

Вторник, 5 ноЕМВри

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, 6 ноЕМВри

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, 7 ноЕМВри
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
12:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
13:00 Новини 
13:15 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 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 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ПЕтък, 1 ноЕМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

рение 
17.30  Новини на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

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

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

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

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  повторение 
01.00  “Дискусионно студио” 

повторение  
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
03.00  “Директно за култура „ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

съБота, 2 ноЕМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо 

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

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо 

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

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

гарско” с Галя Асенова на 
живо 

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

23.00  „Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  „Изгнаници клети“ 

03.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

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

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо 

14.00  Разбулване - повторе-
ние 

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

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

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо 

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

20.00  “Алтернативи” на живо 
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ „СКАТ” на живо 

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  „Фронтално”  повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  „Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение 

05.15  „Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева  повторение 

06.45  „Дискусионно студио” 
повторение

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Алтернативи – повторе-

ние 
14.15  Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

Вторник, 5 ноЕМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

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

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

сряда, 6 ноЕМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

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

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио”  

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
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” 
повторение 
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Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

ЦЕна:  
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо: 117 лв./

Високото кръвно и холестеролът 
вече имат решение! 

При поръчка на три продукта 
получавате подарък книжка 

„Лечебните билки на България“.

Благодарение на бил-
ковия си състав тази хра-
нителна добавка подпо-
мага сърдечната дейност 
и предпазва сърцето. кар-
диоксин има изключител-
но действие при наруше-
ния на функциите на сър-
дечно-съдовата система.

Прилага се при хро-
нична съдова недостатъч-
ност и като профилактич-
но средство срещу прис-
тъпи на стенокардия. Ук-
репва съдовете и регулира 
кръвното налягане. кар-
диоксин поддържа нор-
малната пропускливост 
на кръвоносните съдове и 
оросяване на крайниците.

За кого е подходящ 
кардиоксин?
за хора с наднорме-

но тегло
за хора, страдащи от 

диабет
за хора с хронична 

хипертония
за злоупотребяващи 

с алкохола
за хора с намалена 

физическа активност
за дългогодишни пу-

шачи
за професионални 

спортисти
за хора в напредна-

ла възраст
за хора, подложени 

на постоянен стрес
за хора със сърдеч-

но-съдови заболявания
още предимства 
от употребата на 

кардиоксин
подобрява нивата на 

кръвното налягане
поддържа нормална-

та пропускливост на кръ-
воносните съдове
поддържа нормал-

ното оросяване на край-
ниците
засилва кръвоорося-

ването
подобрява кръвооб-

ращението
подобрява работата 

на коронарните артерии
 има успокояващ 

ефект върху нервната сис-
тема
100% натурална фор-

мула за постигане на по-
добри резултати
без никакви странич-

ни ефекти
без никакво съдър-

жание на консерванти, оц-
ветители и ГМО
напълно чист про-

дукт, който не натоварва 
тялото с излишни химиче-
ски съставки

КАК ДА СПАСИМ 
ЧЕРНИЯ СИ ДРОБ?

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

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Знаете ли, че черният 
дроб не боли? Той „бо-
ледува“, без да ни сигна-
лизира за това. Проявят 
ли се симптомите, значи 
проблемът се е задълбо-
чил опасно.

Чернодробните забо-
лявания се „отключват” 
от много и различни при-
чини. Някои от тях са до-
бре познатите ни пороци 
– тютюнопушене и алко-
хол, на които сами изби-
раме да се отдадем. Дру-
ги обаче, като силните ле-
карства, ни атакуват „тай-
но“. Изкарването на една 
инфекция например вли-
яе негативно върху клет-
ките, тъканите и функци-
ите на черния дроб, а ле-
карствата, изписани за ле-
чението й, допълнително 
усложняват положението 
му. Оттам се завърта ома-
гьосана въртележка, от 
която слизане няма – пи-
ят се нови и нови лекар-
ства, за да се тушират ув-
редите, нанесени от пре-
дишните.

За да разберем какво 
можем да направим са-
ми и да опазим черния си 
дроб, ние се срещнахме с 
д-р Пламен Стоянов – гас-
троентеролог с дългого-
дишна практика.

- Здравейте, д-р сто-
янов, каква е ролята на 
черния дроб в органи-
зма и защо е важно да 
го пазим?

- Черният дроб е жиз-
неноважен орган, биохи-

мичната лаборатория 
на човешкото тяло. Има 
отношение към повече 
от 400 жизненоважни 
функции. Основните са: 
обменна, храносмила-
телна, екскреторна, де-
токсична и др. Черният 
дроб участва в борбата 
с инфекциите и в част-
ност с тези от тях, чиято 
входна врата са червата. 
Той единствен в човеш-
кия организъм има спо-
собността да се саморе-
генерира.

- а можем ли сами 
да подпомогнем него-
вото възстановяване?

Да, за целта уверено 
препоръчвам природ-

ния продукт „Хепатофе-
лин“, с който можем да 
подпомогнем 
по естествен 
начин рабо-
тата на чер-
ния дроб.

Екстрактът 
от бял трън, 
вложен в „Хе-
патофелин“, е 
от най-ефек-
тивните при-
родни про-
дукти за по-
д о б р я в а н е 
функцията на 
черния дроб 
и поддържане дейност-
та на клетките му. Арти-
шокът със съдържащите 
се в него биоактивни ве-
щества подпомага функ-
циите на чернодробните 
клетки, особено при въз-
действие на различни то-
ксини. Глухарчето съдър-
жа биологично активни 
вещества, които подпо-
магат секрецията и тону-
са на храносмилателна-
та система и жлъчката. То 
се прилага с цел подобря-
ване дейността на черния 
дроб и стомашно-чревния 
тракт, както и за подпо-
магане диуретичната дей-
ност на бъбреците и пи-
кочните пътища. Повиша-
ва защитните функции на 
организма. Соевото мас-
ло, което също е част от 
състава на „Хепатофе-
лин“, е богато на лецитин 
и фосфолипиди, които по-

добряват мастния метабо-
лизъм в кръвта, регулират 
нивата на серумния холес-
терол и подпомагат дей-
ността на съдовия ендо-
тел. Лененото масло е бо-
гато на дълговерижни по-
линенаситени мастни ки-
селини – омега-3, омега-6 
и омега-9. Неговият при-
ем подкрепя дейността на 
сърдечносъдовата систе-
ма, съдейства за поддър-
жане здравословни нива-
та на кръвната захар.

- В такъв случай, д-р 
стоянов, кога можем да 
пием „Хепатофелин“?

Препоръчвам употре-
бата на „Хепатофелин“ 
при: 1. Токсични увреж-
дания на черния дроб; 2. 
След прекаран хепатит; 3. 

Хроничен хепатит с неви-
русен произход; 4. Маст-
на дегенерация на черния 
дроб; 5. В комплексна те-
рапия на чернодробна ци-
роза; 6. За профилактика 
на чернодробни увреж-
дания при продължите-
лен прием на лекарства, 
алкохол, хронична инток-
сикация (в т.ч. и професи-
онална).

„Хепатофелин“ може да 
се приема самостоятелно 
или заедно с предписани 
от лекуващия лекар меди-
каменти. Той е произве-
ден във Франция по тех-
нология, която позволя-
ва бързото и пълно усво-
яване на полезните актив-
ни вещества от организма. 
„Хепатофелин“ се приема 
2 пъти дневно по 1 капсу-
ла след храна в продълже-
ние на 3 месеца без пре-
късване.

д-р Пламен Стоянов, 
гастроентеролог  и вътрешни 

болести, медицински център 1, 
гр. Пирдоп, тел. 0878 632 766

Професор Здравков препоръчва мощен билков 
комплекс за справяне с хипертонията

Препоръчвам на сво-
ите пациенти кардио-
ксин при хронично висо-
ко кръвно и увредена кръ-
воносна система. Особено  
подходящ е за хора с пре-
карани инсулти и инфарк-
ти, които са застрашени от 
повторен рецидив. За съз-
даването на кардиоксин, 
българските учени са от-
делили цели 4 години. От-
критието на годината бе-
ше номинирано за между-
народна награда. Много-
етапното тестване доказ-
ва ефективността на сред-
ството, за което академи-
ците получиха всички не-
обходими лицензи, серти-
фикати за качество.

Формулата работи в 
комплекс, т.е. не само по-
добрява притока на кръв, 
но и осигурява на органи-
зма съществени микрое-
лементи и витамини. Кли-
ничните проучвания по-
казват, че кръвното на-
лягане на пациентите се 
връща към нормалното в 
рамките на 1-2 часа след 
приложението на карди-
оксин. С напредването на 
терапевтичния курс елас-
тичността на кръвонос-
ните съдове се увелича-
ва, общото здравословно 
състояние се нормализи-
ра и симптомите на хипер-
тония изчезват. Научно е 
доказано, че кардиоксин 
намалява риска от хипер-
тонична криза и сърдечен 
удар. 

В какво се крие тай-
ната за мощното дейст-
вие на препарата? Уче-
ните са открили сложно 
съединение, което е ос-
новната съставка на кар-
диоксин, а именно: Про-
антоцианидин – най-мощ-
ният антиоксидант. Веще-
ството проантоцианидин, 
съдържащо се в кардио-

ксин, има отличен ефект 
върху кръвоносните съ-
дове. Проантоцианидин 
има изразен венотоничен 
ефект. Повишава веноз-
ния тонус, действа вено-
констриктивно и антиек-
судативно върху периве-
нозната тъкан. Венокон-
стриктивното действие е 
свързано с констрикция 
(стягане) на гладката мус-
кулатура на съдовата сте-
на и свиване на перифер-
ните венозни съдове. Ан-
тиексудативното му дейст-
вие намалява капилярна-
та пропускливост и чуп-
ливост и нормализира 
капилярната резистент-
ност. Освен това има ка-
пиляротоничен ефект и 
подобрява микроцирку-
лацията. Интересен е фа-
ктът, че проантоцианиди-
нът въздейства и на арте-
риалните съдове, а не са-
мо на капилярите, вените 
и лимфните. Има артериа-
лен вазодилатиращ ефект 
(разширяване на артери-
алните кръвоносни съдо-
ве). Намалява спазъма на 
артериите и разширява 
артериолите.

Предимства 
на кардиоксин: 
Още през първите 6 

часа от приемането ваше-
то кръвно налягане влиза 
в нормата!  Не води до ряз-
ко спадане на кръвното на-
лягане. 
Хармонично регули-

ра работата на сърцето. 
Пълно възстановяване. 
Премахване на сте-

нокардията, аритмията, 
неврозите, подобряване 
на паметта, възстановява-
не на речта и движенията 
след инсулт. 
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Най-честата причина 
за запека е недостатъч-
ното количество целуло-
за и растителни влакна 
в храната, както и огра-
ниченият прием на теч-
ности. Констипацията е 
неприятно състояние, 
което често поради неу-
добство не се комуники-
ра достатъчно и пробле-
мът се задълбочава. Това 
може да доведе до сери-
озни усложнения – авто-
интоксикация на органи-
зма, натоварване на чер-
ния дроб, нарушаване 
обмяната на веществата, 
диабет, заболявания на 
щитовидната жлеза. 

Все повече хора се до-
веряват на Псилиума за 
ефикасно премахване 
на запека. Приемането 
му стимулира естестве-
ното движение на чер-
вата и не ги прави лени-
ви.  Това води до съвсем 
безболезнено изпразва-
не на чревното съдър-
жание. 

Третирането на про-
блема с повечето разхла-
бителни, включително и 
с широко разпростране-

ни билки, води до разра-
няване на чревната лига-
вица, което е причина за 
неспособността на чер-
вата да действат самосто-
ятелно, т.е. те стават ле-
ниви. В този случай един-
ственият начин да пре-
махнем тежестта в коре-
ма и да избегнем инток-
сикацията, която запекът 
предизвиква, е да увели-
чаваме дозата от приема-
ните разхлабителни. За 
съжаление идва момент, 
в който дори и големите 
дози стават неефектив-
ни. Разхлабителни, ко-
ито поради тези причи-
ни трябва да избягваме, 
са бизакодил, сена (май-
чин лист), рициново мас-
ло, лактулоза, магнезие-
во мляко, сорбитол, ми-
нерални масла.

Псилиумът е напълно 
безвреден и щади черва-
та. Приемът на билката 
половин час преди хра-
нене осигурява перма-
нентно стимулиране на 
чревната моторика и ре-
довно изхождане. Необ-
ходимо е да се приема с 
повече течности, тъй ка-

то действието на Псили-
ума е базирано предим-
но на неразтворимите 
фибри, които набъбват 
след напояване с вода. 
Това води до увелича-
ване обема на чревното 
съдържание и до негово-
то естествено механично 
изхвърляне.

Билката може да се на-
мери с органичен произ-
ход във вид на капсули 
в аптечната мрежа като 
активна съставка на фи-
топродукта LaxaL (Лак-
сал). Препоръчва се от 
гастроентеролози като 
щадящо средство сре-
щу запек, което след пе-
риод на натрупване има 
положителен и траен 
ефект, регулиращ сто-
машно-чревната перис-
талтика. Не води до за-
висимост и може да се 
приема продължително 
време, без да има никак-
ви странични действия. 
LaxaL (лаксал) не съдър-
жа животински продукти, 
оцветители и консерван-
ти. Можете да намерите 
в аптеките или online на
 www.botanic.cc

Проблемите със здравето наис-
тина започват често от студените 
крака. Дръжте тялото си на хлад-
но, стомахът празен, а краката на 
топло! Така са съветвали лекари-
те в Древността. 

Стъпалата са осеяни с чувстви-
телни рецептори, които чрез цен-
тралната нерв-
на система са 
свързани и с ди-
хателните орга-
ни. По лигавица-
та на носа също 
има рецептори, 
които моментал-
но откликват на 
сигнала на наши-
те стъпала, ако на 
тях им е студено: 
развива се въз-
паление и се по-
явява хрема. За 
да избегнем това, 
трябва да закаля-
ваме краката си. 
Сутрин и вечер е 
добре да ходим 
боси по пода за около 5 минути. 
Всеки ден тези разходки трябва 
да се увеличават с няколко мину-
ти и към края на месеца времето 
за разходка може да достигне 1 
час независимо от температурата. 

В резултат на това кожата ще 
загрубее и ще притъпи реакцията 
към студа. След това можете да се 
разхождате боси на балкона или 
в двора. След разходката краката 
трябва да се измиват с топла во-
да и сапун, енергично да се раз-
триват, а на мускулите на глезени-
те трябва да се прави енергичен 
масаж. Закаляването може да ста-
ва и чрез измиване или обливане. 

Краката се поставят в леген пълен 
с вода със стайна температура за 
1 минута. След това се разтриват 
с хавлиена кърпа, докато се усети 
топлина. През следващите 10 дни 
продължителността на процеду-
рата се увеличава с по 1 минута 
дневно, а температурата на водата 

се намалява с 1 градус. Така 
след няколко месеца тем-
пературата на водата тряб-
ва да бъде не по-висока от 
5-7 градуса. Обливането на 
краката трябва да става по 
метода на контраста. Крака-
та се потапят с леген с топла 
вода (над 40 градуса), а след 
това в леген със студена во-
да (10-15 градуса). Процеду-
рата завършва отново с по-
тапяне в топлата вода. Кра-
ката се избърсват с хавлия 
и се масажират. Препоръч-
ва се температурата на сту-
дената вода всеки ден да се 
намалява с 2-3 градуса, до-
като достигне 3-5 градуса. 
Жените, които често робу-

ват на желанието си да изглеждат 
добре, излизат в студените есен-
ни вечери или през зимата с тън-
ки чорапи и тесни обувки. Но та-
ка краката много бързо измръз-
ват и тялото се настройва на ми-
сълта само да се прибере някъде 
на топло. 

Прибирайки се у дома, можете 
да стоплите краката си по следния 
начин: 1. Поставете ги в леген с го-
реща подсолена вода. 2. Намажете 
стъпалата си с крем и ги разтър-
кайте енергично. 3. Обуйте дебе-
ли вълнени чорапи и се завийте с 
одеяло.  Приливът на топлина ня-
ма да закъснее.

 Неприятният вкус в устата се появява 
при проблеми в храносмилането. Най-до-
бре е гастроентеролог да изясни причина-
та. Най-често горчилката в устата се дължи 
на заболявания на черния дроб и жлъчни-
те пътища. Друга причина са стоматоло-
гичните проблеми като: стоматит - въз-
паление на лигавицата в устната кухина, 
глосит - възпаление на езика, неправилно 
конструирани зъбни протези или непоно-
симост към материала им и др. Горчивият 
вкус се появява и при някои ендокринни и 
психични заболявания, както и при стрес. 
Горчилката е страничен ефект при при-
ем на лекарства. Например антибиотиците 
убиват микроорганизмите, които са част от 

естествената микрофлора на червата. Това 
води до сисбактериоза. Вследствие на нея 
се образува и неприятно усещане в устата. 
Горчив вкус се усеща и при възпаление на 
лигавицата на стомаха (гастрит), дванаде-
сетопръстника (дуоденит), задстомашната 
жлеза (панкреатит), тънкото черво (енте-
рит), дебелото черво (колит). Горчилката 
може да има временен характер. Когато 
неприятният вкус се появява при стрес, е 
добре да се използва тинктура от валери-
ана. Когато е вследствие на киселини, по-
мага лененото масло. В случай, че горчи-
вият вкус е упорит и продължава с дни, е 
препоръчително да се потърси причина-
та от специалист.

Ãорчивият вкус е сигнал за заболяване 

 Всеки страда от време 
на време от главоболие. Но 
когато почувствате, че гла-
вата ви ще се пръсне, не се 
бавете, просто си направе-
те триминутен масаж. 

1,5 минути. Сложете 
върховете на пръстите на 
двете ръце върху среда-
та на челото и започнете с 
кръгови движения да маса-
жирате челото, като посте-
пенно слизате към слепоо-
чията. 30 секунди. Покрий-
те с длани очите си, а с вър-
ховете на пръстите масажи-

райте с въртеливи 
движения челото от 
основата на веждите 
нагоре и обратно. 40 
секунди. С върхове-
те на показалците на 
двете ръце масажи-
райте от двете стра-
ни основата на носа, ка-
то отивате по основата на 
веждите към слепоочията. 
10 секунди. С върховете 
на средния и безименния 
пръст на двете ръце пог-
ладете леко ъглите на очи-
те. 10 секунди. Интензив-

краката ви са топли? 
Значи сте здрави!

МАСАЖ СрЕЩУ 
ГЛАВОбОЛИЕ    

но разтрийте ушите и уш-
ните висулки. Така ще пре-
дизвикате прилив на кръв 
в мозъка. След масажа ле-
ко разкършете врата, като 
раздвижите главата вляво 
и вдясно и наплискате ли-
цето с хладка вода.
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1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка /общо: 105 лв./

ЦЕна:

номираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист) 

за Хепа клийнър: „Препо-
ръчвам горещо продукта. Аз 
самият провеждам всяка го-
дина тримесечен курс, за да 
поддържам черния си дроб 
и да съм сигурен, че няма да 
страдам от камъни в жлъч-
ката.“
действие на Хепа клийнър:
 Действа благоприятно 

върху храносмилателния 
тракт, поддържайки нормал-
на микрофлора в червата;
 Спомага за отделянето 

на токсичните вещества от 
организма и пречиства чер-
ния дроб и жлъчката на кле-
тъчно ниво;
 Регулира стойностите 

на чернодробните ензими;
 Пречиства черния дроб 

от токсините, бактериални и 
вирусни инфекции, нарко-
тични вещества, пестициди, 
лекарства, алкохол;
 Предпазва черния дроб 

от увреждане;
 Засилва естествените 

процеси на детоксикация.
доПълнитЕлни Поло-

ЖитЕлни ЕФЕкти:
Има някои допълнителни 

положителни ефекта от при-
емането на ХЕПа клийнър. 
Пречиствайки организма ни, 
той спомага да се справим с 
проблеми, понижаващи са-
мочувствието ни и влошава-
щи качеството ни на живот.

Затлъстяване - ХЕ-
Па клийнър освобожда-
ва черния дроб от мастни-
те депа, които му пречат да 
изхвърля натрупаните то-

ксини. Като част от храно-
смилателната система добре 
работещият черен дроб ще 
способства за по-редовно-
то изхвърляне на отпадъ-
ците от червата. Вътрешно-
то отслабване и освобожда-
ване от мазнините ще про-
личи и отвън.

Проблеми със ставите - 
Като прочиства организма, 
ХЕПа клийнър намалява 
масата на тялото, а оттам и 
напрежението и болката в 
ставите. С това се подобря-
ва качеството на живот и се 
повишава физическата ак-
тивност.

Запушване на кръво-
носните съдове - Детокси-
кацията на черния дроб с 
ХЕПа клийнър осигурява 
кръв на сърцето, която е по-
наситена с кислород и хра-
нителни вещества. Така се 
подобрява нормалната ра-
бота на сърцето и кръво-
носните съдове. Правилно 
функциониращата сърдеч-
но-съдова система е гаран-
ция за превенция и предпаз-
ване от инфаркти и инсулти.

отоци - Освобождава-
нето от излишните течно-
сти благодарение на ХЕПа 
клийнър ликвидира ото-
ците и подпухналото лице, 
а заедно с това повишава 
общия тонус и притока на 
енергия.

ХЕПа клийнър иМа 
 ПрЕчистВаЩо и ЗаЗ-

драВяВаЩо дЕйстВиЕ
ХЕПа клийнър съдър-

жа мощни природни състав-
ки за детоксикация и подпо-

Камъните, които се обра-
зуват в жлъчката, може да 
са твърди и меки като гли-
на, с размера на песъчинка 
или до няколко сантиметра 
в диаметър. Броят им вари-
ра от един до десетки и до-
ри стотици!

До опасни последствия 
би могла да доведе дори и 
една песъчинка в жлъчния 
мехур, убедени са специа-
листите. 

По тази причина, те чес-
то препоръчват оператив-
но отстраняване на жлъч-
ката. Народната медици-
на обаче има своя теория 
за заболяването. Наско-
ро немски медик и изсле-
довател открива комбина-
ция от екстрактите на ня-
колко растения (бял трън, 
глухарче, артишок и шизан-
дра), която размеква камъ-
ните и песъчинките и спо-
мага безболезненото им из-
веждане от тялото. По думи-
те на лекарите процесът е 
по-бавен и по тази причина 
се препоръчва тримесечен 
прием за пълни резултати, 
но не предизвиква кризи 
и предпазва тялото от пос-
ледващо образуване на ка-
мъни в жлъчката. Заедно с 
това се наблюдава очиства-
що действие върху черния 
дроб, с което формулата се 
препоръчва при пациенти 
с омазнен черен дроб (сте-
атоза), хепатит, цироза и др. 
Откритието е регистрирано 
под името Хепа клийнър и 
е достъпно в България в ре-

Камъните в жлъчката са като бомба със закъснител. 
Природата в помощ на черния дроб

магане дейността на черния 
дроб. Хепатопротективният 
ефект се дължи на високото 
съдържание на мощния ан-
тиоксидант силимарин. Ре-
дица клинични проучвания 
са доказали, че силимари-
нът стимулира естествена-
та регенерация на черния 
дроб, подпомагайки синте-
зата на структурни белтъци 
в чернодробните клетки (хе-
патоцити).

ХЕПа клийнър има 
жлъчкогонен ефект за усил-
ване секрецията на жлъчен 
сок и подобряване метабо-
лизма на мазнините. Освен 
това продуктът стимулира 
производството и на дру-
ги типове храносмилател-
ни ензими и действа много 
добре на лигавицата на хра-
носмилателния тракт за по-
добряване на храносмила-
нето и превенция на възпа-
лителните процеси по нея. 
Високият оксидативен стрес 
вследствие на прекомерно-
то образуване на свободни 
радикали се асоциира със 
значително отслабване на 
имунната система. Тя не ус-
пява да неутрализира свое-
временно дори по-безобид-
ни болестотворни агенти и в 

„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“.

Хепа клийнър можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата: 

https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.

резултат е налице често бо-
ледуване или имунен срив.

Антиоксидантните свой-
ства на ХЕПа клийнър 
оказват много мощен пред-
пазващ ефект, неутрализи-
райки голяма част от сво-
бодните радикали в орга-
низма. В допълнение ХЕПа 
клийнър стимулира про-
изводството на бели кръв-
ни клетки – основните ком-
поненти на имунната сис-
тема.

Хепа клийнър има дъл-
готрайно действие, като за-
пазва своята ефективност в 
тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско 
предписание.

състав
 Бял трън - екстракт 

(200 мг);
 Корен от глухарче - 

екстракт (200 мг);
 Артишок - екстракт 

200 мг);
 Шизандра - екстракт 

(200 мг).
Препоръчителен прием:

2 капсули дневно, след 
хранене, с достатъчно ко-
личество вода. Специали-
стите препоръчват 3 ме-
сеца прием, за да получи-
те най-добри резултати. 
Но можете да започнете 
да чувствате някои от пре-
димствата и подобренията 
и много по-рано. 
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на 2 БРОЯ

 

 

ЛИНОПРОСТ

Хиляди хора по цял свят промениха живота си 
през последните години, след като се довериха на 
лечебното действие на поляризационния диск ПОЛАРИС 

Заради различните „нечисто-
тии”, на които сме изложени, наши-
те клетки губят амплитудата, следо-
вателно не вибрират така енергич-
но, както биха вибрирали в опти-
малното си състояние. Това можем 
да сравним с обикновено махало 
(или с детска люлка). При ражда-
нето си ние получаваме максимал-
на енергия, както махалото получа-
ва максимална енергия, когато го 
залюлеем енергично. На младини, 
когато имаме такава енергия, ние 
сме по-малко предразположени 
към болести, но с течение на вре-
мето амплитудата на вибрациите 
на нашите клетки става все по-мал-
ка, както махалото забавя движени-
ето си, ако не го залюлеем отново. 

Д-р Дино Томич  достига до за-
видни резултати и създава поля-
ризационния диск Поларис за 
повишаване на притока на жизне-
на енергия в организма и да подо-
бри здравето на стотици хора, за 
постигането на които са работи-
ли великите учени Георг Лаковски 
(Georges Lakhovsky) и Никола Те-
сла (Nikola Tesla). Те говорят, че с 
прилагането на високофренквент-
ни осцилатори и вортекс антени 
могат да се лекуват успешно реди-
ца болести, които и днес се смятат 
за нелечими. По думите на  д-р То-
мич така, както е възможно да се из-

върши диагностика, така с помощ та 
на електромагнитните вълни е въз-
можно да се приведе целият орга-
низъм в балансирано здравослов-
но състояние. 

Задачата на Поларис е да ком-
пенсира енергийния спад в органи-
зма и същевременно да се решават 
и здравословните проблеми.  Ди-
скът многократно засилва притока 
на жизнена енергия (биоенергия) в 
организма ни и го стимулира да се 
излекува сам по напълно естествен 
начин. Човешкият организъм при-
тежава всички механизми за само-
лечение, но е необходимо този ме-
ханизъм да се задвижи, за което 
ни помага поляризационният диск. 

Опита доказва най-точно каза-
ното: 

камен киров, гр. добрич
Здравейте! И сърдечни благо-

дарности за създаването на този 
диск!  Поръчвам за втори път - то-
зи път за роднини и близки. Полз-
вам диска от близо година и поло-
вина, кажи-речи, ежедневно. Рабо-
тя с хора (като учител и обучи-
тел) и в голяма част от времето 
си съм или на крак, или седнал пред 
компютър. В изправено положение 
в активна дейност рядко успявам 
да следя и да внимавам за баланса 
в тялото си. Това като цяло засил-
ва травми и проблеми, които имам 

от предишни години, свъзани с бол-
ки в гръб, таз, колене, глезен, пета. 
Ползата от диска усещам в две на-
правления: от една страна, емоци-
онално ми помага да запазвам ба-
ланс и дистанция в натоварващи 
ситуации по време на работа - не 
се напрягам и оставам с меко от-
ношение и към себе си, и към други-
те, а от друга страна, вечер или 
сутрин, докато съм на компютър 
или чета книга, минавам с диска 
по цялото си тяло - под ходилата, 
пета, колене, таз, корем, слънчев 
сплит, сърце, гърло, чело, теме - и 
усещам хармо-
н и з и р а н е т о , 
затоплянето, 
д в и ж е н и е т о 
на вълни в тя-
лото си (дос-
та сходно на 
процедури Рей-
ки или медита-
ции). Споделял съм диска с познати 
и роднини, които в даден момент 
имат болки или някакво напреже-
ние, без да им казвам какво и за-
що им го давам. Обратната връз-
ка от тях е също затопляне, успо-
кояване, отшумяване на проблема.  
Ще ми се да науча повече за тех-
нологията и начина на работа на 
това (на пръв поглед) обикновено 
дискче. Дано се използват принци-

пите и разбиранията за човешка-
та същност във все повече направ-
ления и аспекти от живота ни! 
Благодарности и всичко добро! 

с уважение, к. киров
И още опит от срещата на д-р 

Томич  в Канада, Монреал: 
„Поръчах диск Поларис зара-

ди болката в областта на слабините, 
която често ми причиняваше труд-
ности при ходене. Започнах да го 
използвам редовно и вече ходя без 
болка. Използвам го и за болки в 
раменете и навсякъде, където се 
появат. От редовната употреба на 

Поларис значител-
но се подобри кръ-
вообращението ми. 
Продължавам да го-
воря за Поларис 
на всички мои при-
ятели, защото съм 
убеден, че дискът 
Поларис е фантас-

тично средство, с което можем да 
управляваме здравето си. Голяма 
благодарност на онези, които са 
го създали”.  

(н.г. сталберт от квебек, до-
шъл до Монреал за лична среща 
с д-р томич)

Освен споменатото дотук 
Поларис е доказал отличното си 
въздействие и при: : всички видо-
ве болки, гинекологични и уро-

логични проблеми, болести на 
гърба и ставите, пълнота, нама-
лено либидо и потентност, стери-
литет, хемороиди, запек и про-
блеми с червата, белодробни и 
сърдечни проблеми, отклоне-
ние от нормалното кръвно на-
лягане, проблеми с щитовидна-
та жлеза и синусите, главобо-
лие, безсъние и лошо настрое-
ние.... Ускорява зарастването на 
постоперативните рани и фрак-
тури. Поларис може да се из-
ползва от хора с импланти и пей-
смейкъри.

Поларис  има неограничен 
срок на годност и няма нужда от 
никаква поддръжка. Запомнете:  
вашето здраве е във вашите ръце.

За поръчка и информация: 
тел: 0886  777  126 и на  

сайта на Поларис Бг  
www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПоЛариС  

1бр.  -  70.00 лв. + доставка
2бр. -   140.00 лв. + безплатна 

доставка
3бр.  - 10% отстъпка /189,00 лв./ 

+ безплатна доставка
куриерски услуги доставка в гр. 

София – 5.00 лв. 
куриерски услуги доставка до 

други населени места – 7.50лв.
В опаковката има подробно  

описание за приложението му.

кръВОИЗЛИВъТ 
В ОкОТО ИдВА 
ОТ дИАбЕТ И 
хИПЕрТОНИя     

Най-важните причини за кръвоизлив в 
окото са диабетът, високото кръвно наляга-
не и атеросклерозата. Те увреждат малките 
съдове в окото и дори да няма повишаване 
на налягането в съдовете, те се пукат. Зато-
ва е важно диабетиците и хипертониците да 
не се навеждат бързо и продължително, да 
не се напъват в тоалета. 

Излятата кръв в окото пречи на зрение-
то, пред окото на пациента се спуска черна 
пелена. Това е, разбира се, и най-плашещи-
ят признак. Кръвоизливът в окото изисква 
веднага подходящо лечение. Впрочем паци-
ентът е достатъчно уплашен и почти винаги 
търси специализирана помощ. 

При пациенти от третата възраст трябва 
да се открие първоначалната причина - ди-
абет, хипертония или други заболявания - и 
тя да се лекува едновременно с лечението 
на поразеното око. При кръвоизлив от диа-
бет положението е по-сериозно и по-често е 
необходима оперативна намеса. Тя изчиства 
насъбраната кръв и с лазер се лекуват засег-
натите съдове.
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Исторически преглед на бойни знамена, въ-
оръжение и униформи представи Национално 
дружество „Традиция“ за празника на Благоев-
град, когато градът чества 107-годишнината от 
освобождението си от османско робство.

Жителите и гостите на Благоевград видяха 
униформи и знамена на Българската армия за 
периода от 1876 до 1944 година, разказва ис-
торикът д-р Кирил Алексиев. Те бяха предста-
вени от членове на дружеството от цяла Бълга-
рия. Клубът от Стара Загора показа точно копие 
на Самарското знаме, а Пиринският край беше 
представен от местния клуб „Традиция“ с ори-
гинално въоръжение и реплика на униформи-
те и носиите на четниците и комитите, които са 
участвали в битките за освобождението на тази 
част от страната.

За празника пристигнаха и гости от Варна, ко-
ито показаха военноморски униформи от вре-
мето на Балканската война. Въоръжените и об-
лечени в униформи мъже преминаха през цен-
тралните улици на града.

С нови разкрития 
приключиха архео-
логическите проуч-
вания в кубратското 
село Каменово. Това 
съобщи праистори-
кът Дилен Дилов от 
разградския музей, 
който е заместник-
р ъ к о в о д и -
тел на 
проуч-
в а -
н и -
ята. 
В 
р а -
б о -
т а т а 
си на 
т е р е н а 
а р х е о л о -
зите са разкри-
ли останки от две но-
ви погребения, които 
датират от 4500-4200 
година пр. Хр. Еди-
ният гроб е детски, 
а другият на пора-
снало момиче, като 
върху него са наме-
рени ситни мъниста 
от зелен минерал с 
много фина изработ-
ка. Дилов обясни, че 
с тези две погребе-
ния за петте години 
теренна работа в не-
кропола са регистри-
рани общо 20 халко-
литни гроба. По ду-
мите му те са строго 

подредени в редове, 
но значението на на-
чина на позициони-
рането им седем хи-
лядолетия по-късно 
все още остава не-
ясно за археолозите.

Паралелно с не-
кропола екипът про-

учва и рабо-
тилница-

та за 
к р е -

мъч-
н и 
с е -
ч и -
ва в 

д в о -
ра на 

б и в ш е -
то учили-

ще в Камено-
во. При разкопките 
са открити повече от 
3000 кремъци, като с 
тях броят на устано-
вените през всички-
те тези години кре-
мъчни отломъци над-
вишава 100 000. Ра-
ботата в кремъчна-
та работилница, да-
тирана от халколит-
ната епоха - 5 хил. 
г. пр. Хр., е наподо-
бявала манифакту-
ра, а продукцията е 
разпространявана из 
целия Балкански по-
луостров, Украйна и 
Италия. 

Ôåñòèâàë íà áú÷âàòà
диха на богата фолклорна програма с участи-
ето на самодейни колективи от читалища от 
района. За доброто настроение допринесоха 
още няколко състава за духова музика. как-
то традицията повелява, местните майстори 
бъчвари демонстрираха процеса по изработ-
ка на бъчва, а всички посетители имаха въз-
можността да участват в интересна викторина 
с награди. Ежегодно фестивалът се провежда, 
когато Врачеш отбелязва и своя събор. Пре-
връщащият се в традиция Бъчфест, доприна-
ся за популяризирането на древния занаят и 
за изграждането на уникален и разпознаваем 
облик на ботевградското село.

община Ботевград, кметство Врачеш и на-
родно читалище „събуждане 1895“ – с. Вра-
чеш, наскоро бяха организатори на Фестивал 
на бъчвата - 2019. гостите на събора се насла-

Нови разкрития 
на археолозите 

в с. Каменово

който е заместник-
р ъ к о в о д и -
тел на 
проуч-
в а -
н и -
ята. 

р а -
б о -

кропола екипът про-
учва и рабо-

тилница-
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т а т а 
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т е р е н а 
а р х е о л о -
зите са разкри-

мъч-
н и 
с е -
ч и -
ва в 

д в о -
ра на 

б и в ш е -
то учили-

ще в Камено-

На празника бяха подредени 
експонати за кулинарна излож-
ба. Имаше дегустации на вино и 

ракия. А стопанинът, чиято на-
питка получи най-висока оцен-
ка за пивкост, разкри тайната 
при приготвянето й. Читалищ-
ният секретар каза още, че в 
Ловец и Осен големи лозови 
масиви вече няма. Но хората 
си гледат по няколко ара ло-
зе в дворовете. По думите й за 
добро вино, освен качествено 
грозде, се изисква и майстор-
лък в етапите на приготвяне-
то му. Накрая на празника са-

модейката Калинка Янакиева пя 
народни песни за настроение на 
празнуващите. 

Празник на гроздето се 
проведе в търговищкото се-
ло Ловец. Организатори на 
проявата бяха местното чита-
лище „Светлина - 1931“ и пен-
сионерският клуб „Надежда“ 
от село Осен, разказва секре-
тарят на културната институ-
ция Селиме Селим.

Идеята е била стопаните 
от двете населени места да 
подредят в изложба различ-
ни сортове от вкусния есенен 
плод грозде, домакини да спо-
делят рецепти за приготвяне на 
хубаво домашно вино и ракия.

Ïðàçíèê íà ãðîçäåòî 

Марудници, тенурки, 
качамак и други специа-
литети от родопската кух-
ня опитаха наскоро посе-
тителите на кулинарното 
шоу в центъра на Смолян. 
Дегустациите се органи-
зираха от местния клуб 
на професионалните гот-
вачи Chefs Club Smolyan.

Една от основните це-
ли на клуба е да върнем 
забравените родопски 
вкусове, посочи неговият 
председател Димитър Паскалев. 
Общо 45 готвачи членуват в не-
го. Някои от дегустаторите бър-
каха марудниците с американски 
палачинки, а тенурките с новото 
название - пърленки, обясняват 
смолянските кулинари. 

Кулинарно øоу в Ñмолян 
че родоп-
ският кули-
нарен вкус 
се вписва 
много до-
бре, защо-
то е нещо 
различно. 
Замисълът 
за създа-
ването на 
клуба бе-
ше именно 
да се вди-

гне самочувствието на профе-
сионалните готвачи от Смолян 
и да повярват в нивото на кух-
нята, която предлагат, допълва 
Паскалев. 

Наред с популярните ястия 
пататник и клин родопската 
кухня все повече се признава 
и харесва, твърдят членовете 
на клуба. Те са категорични, 

Пловдивският исторически 
музей гостува в Пазарджик с из-
ложбата "Христо Г. Данов - кни-
жарят, когото наричаха минис-
тър".

В петнадесет фотодокумен-
тални табла е проследен житей-
ският път на Христо Данов, дей-
ността му като книжар, издател 
и печатар и ролята на неговата 
книжарница на "един вид ми-
нистерство на Народното про-
свещение за целокупна Бълга-
рия”. Богатият и широкообхва-
тен репертоар на неговото из-
дателство е илюстриран с ори-
гинални издания на учебници и 
книги, картини, помагала. Пред-
ставено е участието на Христо 
Г. Данов в Първото българско 
земеделско-промишлено изло-

жение през 1892 г. и дейността 
му като кмет на Пловдив. Из-
ложбата се допълва от негови 
лични вещи, повечето от кои-
то представляват почетни гра-
моти, адреси и подаръци, връ-
чени му по повод 50-годишния 
юбилей от началото на неговата 
книгоиздателска дейност през 
1905 г.

В изложбата е представен 
и безценен експонат, собстве-
ност на Пазарджишкия истори-
чески музей - първото издание 
на "Географико-историко-ста-
тистическо описание на Татар 
Пазарджишката кааза" от 1870 
г., с ръкописни поправки на ав-
тора Стефан Захариев.

Експозицията ще е отворе-
на за посещения до 4 ноември.

Êниæарÿò, êогоòо 
нари÷аха ìиниñòúр
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Шизофренията 
невинаги се наследява    

При шизофренията е наруше-
но единството на психиката, от-
там и името - „скизо френия“, 
или „разкъсана психика“. Тя е 
заболяване поради вътрешни, 
неизвестни за науката причи-
ни. Изказвани са много пред-
положения - че се предизвик-
ва от вирус, дефект в обмяна-
та, генетично увреждане. Фор-
мите са няколко. Простата фор-
ма засяга обикновено млади хо-
ра, които започват да проявяват 
странности в поведението, ста-
ват агресивни и враждебни. Те 
стигат до скитничество, краж-
би и насилия, дори убийства. В 
по-късна възраст е параноид-
ната форма. При нея възраст-
ният получава налудни идеи за 
преследване, болести, величие, 
някакво въздействие отнякъде. 
Болните не могат да бъдат раз-

убедени, защото често налуд-
ните идеи са съпроводени със 
слухови халюцинации. Вътре-
шен или чужд глас им „издава 
заповеди“, „посвещава ги в тай-
ни“. Гласът е заповеднически и 
болните са принудени да изпъл-
няват заповедите му. Така мо-
же да станат агресивни и опас-
ни за околните. Наследственост 
при шизофренията има, но е в 
различен процент. Наблюдават 
се както фамилии, у които във 
всяко поколение има по някой 
болен, така и родове, в които 
болестта е крайно рядка, „прес-
кача“ през две-три поколения. 
Наследственост в известен про-
цент съществува, но дали ще се 
прояви, зависи от външни фак-
тори - стрес, тежки преживява-
ния, неблагоприятни външни 
обстоятелства.



30.X. - 5.XI.2019 г.
44

2

Български24 Минало незабравимо История

1 ноемВри – ден на народните БУдитеЛи

На 28 юли 1922 г. Сто-
ян Омарчевски, минис-
тър на народното про-
свещение в правител-
ството на Стамболийски 
по инициативата на гру-
па интелектуалци внася 
предложение в Минис-
терския съвет за опре-
деляне на 1 ноември 
за Ден на българските 
народни будители. На 
31 октомври 1922 г. из-
лиза постановление на 
Министерския съвет за 
обявяване на празника. 

На 13 декември съща-
та година 19-ото обик-
новено Народно събра-
ние приема Закон за до-
пълнение на Закона за 
празниците и неделната 
почивка. Цар Борис III 
подписва закона за въ-
веждането на Деня на 
народните будители на 
3 февруари 1923 г. Три 
години след подписва-
не на Ньойския договор 
българското общество 
изпитва остра нужда от 
духовни стимули и ги 
намира в наследството 
от идеи на най-мъдрите 
българи. 

Духовното просве-
щение на българския 
народ дава тласък на 
националноосвобо-
дително движение по 
българските земи. В 
освободена от осман-
ско владичество Бъл-
гария както интелиген-
цията, така и масовият 
човек съзнават подви-
га на възрожденските 
писатели и революци-
онери, които са съз-
дали атмосферата и са 
довели българския дух 
до решимостта да по-

веде борба за държа-
вен суверенитет. Мно-
го градове и села искат 
да отдадат заслужена-
та признателност към 
народните будители 
не само като кръщават 
улици, читалища и учи-
лища на тяхно име. За 
първи път честването 
на народните будите-
ли става на фестивала 
в Пловдив през 1909 г. 

Всепризнат патрон 
на българското буди-
телство е свети Йоан 
Рилски, почитан като 

небесен покровител 
на българския народ 
и държава, който в на-
родната памет е обра-
зец за себеотдаване, 
безсребърничество, 
любов към ближния и 
отечеството и към ко-
гото народната обич и 
уважение остава жива 
през вековете на ос-
манско владичество. 
Почитани са и много 
други будители, които 
народът канонизира 
като светци в своята 
историческа памет. 

Гордостта на нацията

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Византийският император Ва-
силий ІІ си е поставил за цел 
да покори България. До 1009 г. 
под негова власт са попаднали 
всички земи на изток от река 
Вардар. За 1010 г. планира ма-
щабно нападение с цел да пре-
вземе столицата на Западното 
българско царство Охрид. Тога-
ва обаче Съюзът на италийските 
племена започва да напада вла-
денията на Византия 
в Южна Италия и Ва-
силий ІІ изпраща по-
голямата част от  ар-
мията си за тяхната 
защита. Възползвай-
ки се от това положе-
ние, Самуил започва 
да изгражда крепо-
сти по долината меж-
ду планините Беласи-
ца и Огражден, която 
е главният път за на-
стъпление на визан-
тийските войски сре-
щу неговото царство. 
Василий ІІ научава за 
това едва в края на 
1012 г. и се заканва 
да ги срине до основи. През юни 
1013 г. потегля начело на 25-хи-
лядна армия, волски и биволски 
впрягове теглят 4 обсадни кули, 
15 метателни машини и 20 тара-
на. Стигат до новоизградената 
крепост Огрен и я обсаждат. В 
нея се намират 1200 български 
войници. Като вижда долината, 
изпълнена с византийска вой-
ска, командирът на крепостта 
събира войниците и им казва, 
че единственият избор за тях е 
да умрат с чест. Самуил науча-
ва за византийското нахлуване 
и като събира 8-хиляден отряд с 
ускорен марш стига до долината 

откъм изток. Понеже Огрен е об-
саден и достъпът до него е пре-
къснат, изпраща куриери в дру-
гите три новопостроени крепо-
сти, за да им съобщи да се гот-
вят за битка. Планът на Саму-
ил е византийците да бъдат на-
паднати едновременно от изток 
и от север, докато те обсаждат 
Огрен. Той за съжаление не ус-
пява. Когато Самуил напада със 

своя отряд, от крепостите не из-
лиза никой. Той е принуден да 
се оттегли в Огражден планина. 
Тогава му хрумва друг план. На-
режда всеки войник да отсече 
голям клон от дърво. Прикри-
вайки се с него войниците се 
придвижват като гора към не-
приятеля. Византийците забеля-
зат това едва когато българите 
стигат до техния лагер. Тогава те 
хвърлят клоните, изваждат ме-
човете и влизат в сражение. Из-
ненадата има  голям ефект. По 
това време византийските вой-
ници получават обяд  и са обра-
зували дълги редици пред каза-

ните. Въпреки това не губят са-
мообладание. И те изваждат ме-
човете си и започва ожесточена 
битка. Предимството на бълга-
рите е, че те са с бойни доспехи, 
докато византийците са ги сва-
лили за обяда и защото е много 
горещо. Така те нямат възмож-
ност да си служат с щитовете. Ка-
то виждат нападението на Саму-
ил, намиращите се бойци в кре-

постта Ог-
рен отва-
рят врата-
та и също 
се включ-
ват в бит-
ката. Най-
после и 
от другите 
три кре-
пости се 
притичват 
на помощ. 
Сражени-
ето про-
д ъ л ж а в а 
до падане-
то на но-
щта. Още 

призори на другия ден оцеле-
лите византийски войници по-
емат обратния път, по който са 
пристигнали. Това също е пред-
видено от Самуил. При излаза от 
долината той им е устроил заса-
да. От скалите ги връхлитат ка-
менни лавини, дъжд от стрели 
и копия. Успяват да се спасят 
не повече от 7-8 хил. души, кои-
то се добират до Солун. Самият 
Василий ІІ също е ранен. За съ-
жаление това е последната по-
бедна битка на Самуил над ви-
зантийците. 

доц. йордан ВасилЕВ,  
д-р по история

Основоположник 
на българското 
възраждане
Паисий Хилендарски е народен будител, родо-

началник и идеолог на Българското възраждане
Паисий дава оскъдни сведения за себе си, ка-

то казва, че е роден в Самоковска епархия през 
1722 г. За негово родно място претендират ня-
колко селища, но се утвърждава Банско по све-
дения в кондиката на Хилендарския манастир, 
където той е монах от 1745 г.

През това време в светогорските манастири 
сред монасите се водят спорове и всеки се хва-
ли с миналото и културата на своя народ. Така се 
заражда идеята у Паисий да напише история на 
българите. Започва усилено да търси и събира 
сведения от манастирските кондики, поменици, 
приписки по псалтири, жития на светци, грамо-
ти за дарения, летописи и разкази на монаси от 
светогорските манастири.

През 1761 г. Паисий посещава Сремски Кар-
ловци (Австрия), където също търси историче-
ски сведения. Запознава се с руския превод на 
трудовете на Цезар Бароний „Деяния церковная 
и гражданская” и на дубровнишкия абат Мавро 

Орбини – „Книга историография”, от които взе-
ма образци и черпи сведения. След завръщане-
то си на Света гора се премества в Зографския 
манастир, където и завършва „История славяно-
българска” през 1762 г.

След това Паисий се отдава на разпростране-
нието на своя труд, като пътува из страната за 
събиране на помощи за манастира. През 1764 г. 
посещава Сливен, а през 1765 г. в Котел се среща 
с поп Стойко Владиславов, който прави първия 
препис на „История славянобългарска”.

През 1770 г. хилендарецът обикаля из Сер-
ско. След много усилия, лишения и всеотдайно 
служене на делото, йеромонах Паисий завърш-
ва земния си път в с. Амбелино, до Станимака 
(днешен Асеновград).

„История славянобългарска” е уникален труд 
на Паисий, който го нарежда сред най-великите 
българи. Въпреки скромността на автора, че не 
е изучавал „нито граматика, нито политика”, хи-
лендарският монах като самоук историограф е 
достигнал върховете на националните прозре-
ния, създавайки един исторически труд с ясен 
усет към рационално и целенасочено ползва-
не на многостранните извори, за да изгради ед-
на грандиозна картина на историческото мина-
ло на българите, от която те да се гордеят, а не 
да се срамуват.

В „История славянобългарска” Паисий под-
чертава важното и водещото в миналото на бъл-
гарите: „Първо те са имали царе и патриарси, 
първо те са се кръстили, най-много земя те зав-
ладели.”

С публицистична страст и будителски патос 
Паисий се обръща към читателите в предгово-
ра към „Историята”, призовавайки ги към про-
свещение, към духовен напредък и самоосъз-
наване. Затова Паисий е първият, който долавя 
нуждата от един материален и духовен преврат 
в българските земи, първият, който предусеща 
повея на новото време и тътена на събитията от 
следващия ХІХ век.

Последната Самуилова победа
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

сряда, 30 октоМВри
06:40 Страхотни изобретения, сезон 

2, еп. 4
07:10 Страхотни изобретения  еп. 15
07:40 Страхотни изобретения  еп. 23
08:10 Загадки в музея, сезон 4, еп. 5
09:00 Загадки в музея  еп. 11
09:55 Загадки в музея  еп. 12
10:45 Загадки в музея  еп. 13
11:40 Загадки в музея, сезон 8, еп. 1
12:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 2
13:20 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
14:20 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 4
15:15 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 1
16:05 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 2
17:00 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 3
17:55 Мистерията на катакомбите
19:00 Смъртносно разузнаване  еп. 

1
19:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в цвят  
еп. 4

20:55 Дълбоко в историята на вре-
мето  еп. 3

22:00 Втората световна война в 
числа, сезон 2, еп. 8

22:55 Тайните на мъртвите, сезон 2, 
еп. 2

00:00 Смъртносно разузнаване  еп. 
2

00:55 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 4

01:50 Втората световна война в 
числа, сезон 2, еп. 8

02:45 Тайните на мъртвите, сезон 2, 
еп. 2

03:55 Смъртносно разузнаване  еп. 
2

04:45 Загадъчни средновековни 
убийства  еп. 5

05:40 Загадки в музея, сезон 8, еп. 9
чЕтВъртък, 31 октоМВри

06:40 Страхотни изобретения, сезон 
2, еп. 5

07:00 Страхотни изобретения, сезон 
2, еп. 6

07:35 Страхотни изобретения  еп. 24
08:05 Загадки в музея, сезон 4, еп. 6
08:55 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 2
09:50 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 3
10:45 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 4
11:35 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 5
12:30 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 6
13:25 Забранена история
19:00 Смъртносно разузнаване  еп. 2
19:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в цвят  
еп. 5

21:00 Мистерията на римските 
черепи

22:00 Мистерията на римските 
черепи

22:55 Лов на вещици в Салем
00:00 Смъртносно разузнаване  еп. 

3
00:55 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
01:45 Мистерията на римските 

черепи

02:45 Лов на вещици в Салем
03:50 Смъртносно разузнаване  еп. 

3
04:45 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 6
05:40 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

10
ПЕтък, 1 ноЕМВри

06:00 Страхотни изобретения, сезон 
2, еп. 7

07:20 Американски принцеси за 
милиони долари еп. 1

08:20 Американски принцеси за 
милиони долари еп. 2

09:15 Американски принцеси за 
милиони долари еп. 3

10:15 Дните, които написаха исто-
рията еп. 1

10:45 Дните, които написаха исто-
рията еп. 2

11:20 Дните, които написаха исто-
рията еп. 3

11:55 Дните, които написаха исто-
рията еп. 4

12:25 Дните, които написаха исто-
рията еп. 5

13:00 Дните, които написаха исто-
рията еп. 6

13:30 Дните, които написаха исто-
рията еп. 7

14:05 Дните, които написаха исто-
рията еп. 8

14:40 Дните, които написаха исто-
рията еп. 9

15:15 Дните, които написаха исто-
рията еп. 10

15:50 Кралски братовчеди на война 
еп. 1

17:00 Кралски братовчеди на война 
еп. 2

18:10 Руската революция, 
19:10 Смъртносно разузнаване еп. 3
20:05 Как климатът определя обли-

ка на историята еп. 2
21:10 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
22:00 Психарско корабокрушение, 
23:05 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 1
00:00 Смъртносно разузнаване еп. 4
00:50 Тайните на подземния свят 
03:35 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 1
04:25 Смъртносно разузнаване еп. 4
05:10 Средновековните мъртъвци, 

сезон 3, еп. 1
05:55 Загадки в музея, сезон 8, еп. 11

съБота, 2 ноЕМВри
07:10 Египетски загадки еп. 1
08:10 Загадки в музея, сезон 6, еп. 

10
09:05 Загадки в музея, сезон 6, еп. 11
09:55 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 5
10:50 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 3
11:40 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 4
12:35 Търсачи на Библията еп. 1
13:40 Търсачи на Библията еп. 2
14:40 Как Пътят на коприната създа-

де света еп. 1
15:50 Краят на империята еп. 1
16:50 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 1
18:00 Личният живот на историче-

ските личности еп. 1
18:55 Свирепа Земя еп. 1
19:50 Кралски братовчеди на война 

еп. 1

21:05 Титаник: Истории от дълбини-
те еп. 1

22:00 Кацането на Луната и наци-
стите, 

23:05 Смъртносно разузнаване еп. 1
23:55 Смъртносно разузнаване еп. 2
00:50 Смъртносно разузнаване еп. 3
01:40 Втората световна война в 

цветове еп. 12
02:45 Втората световна война в 

цветове еп. 13
03:45 Загадки в музея, сезон 8, еп. 4
04:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 5
05:15 Прокълнати династии еп. 4
05:35 Египетски загадки еп. 2

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
06:25 Дните, които написаха исто-

рията еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, сезон 

2, еп. 9
07:30 Американски принцеси за 

милиони долари еп. 3
08:30 Свирепа Земя еп. 1
09:25 Свирепа Земя еп. 2
10:20 Египетски загадки еп. 1
11:15 Египетски загадки еп. 2
12:10 Митични зверове еп. 1
13:05 Митични зверове еп. 2
14:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 5
14:55 Мистериите на кралските 

убийства еп. 6
15:50 Прокълнати династии еп. 1
16:15 Прокълнати династии еп. 2
16:45 Прокълнати династии еп. 3
17:10 Прокълнати династии еп. 4
17:40 Кралски братовчеди на война 

еп. 1
18:55 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 1
19:45 Наполеон еп. 1
20:55 Пирамидите: Разгадаване на 

мистерията еп. 5
22:00 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
22:50 Личният живот на историче-

ските личности еп. 1
23:50 Личният живот на историче-

ските личности еп. 2
00:40 Парижки мистерии еп. 4
01:15 Парижки мистерии еп. 5
01:45 География на убийствата еп. 1
02:40 География на убийствата еп. 2
03:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 6
04:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 7
05:00 Прокълнати династии еп. 5
05:25 Египетски загадки еп. 3

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
06:15 Страхотни изобретения еп. 18
07:10 Страхотни изобретения, сезон 

2, еп. 17
07:40 Страхотни изобретения еп. 19
08:15 Тридесетгодишната война
14:35 Личният живот на кралските 

особи еп. 1
15:30 Личният живот на кралските 

особи еп. 2
16:25 Личният живот на кралските 

особи еп. 3
17:25 Личният живот на кралските 

особи еп. 4
18:20 Личният живот на кралските 

особи еп. 5
19:15 Смъртносно разузнаване еп. 4
20:05 Най-великите събития от 

Втората световна война в цвят 
еп. 7

21:10 Мистериите на кралските 
убийства еп. 2

22:00 Военни заводи еп. 1

22:55 Загадъчни средновековни 
убийства еп. 2

23:50 Смъртносно разузнаване еп. 5
00:40 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 1
01:35 Военни заводи еп. 1
02:30 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 2
03:20 Смъртносно разузнаване еп. 5
04:10 Средновековните мъртъвци, 

сезон 3, еп. 2
04:55 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

12
05:45 Страхотни изобретения еп. 20

Вторник, 5 ноЕМВри
06:10 Дните, които написаха исто-

рията еп. 2
07:00 История на християнството 

еп. 1
08:15 История на християнството 

еп. 2
09:25 История на християнството 

еп. 3
10:40 История на християнството 

еп. 4
11:50 История на християнството 

еп. 5
13:05 История на християнството 

еп. 6
14:15 Търсачи на Библията еп. 1
15:20 Търсачи на Библията еп. 2
16:25 Помпей: В очакване на бед-

ствието еп. 1
17:25 Помпей: В очакване на бед-

ствието еп. 2
18:20 Помпей: В очакване на бед-

ствието еп. 3
19:20 Смъртносно разузнаване еп. 5
20:10 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 1
21:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
22:00 Военни заводи еп. 2
22:55 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 3
23:50 Смъртносно разузнаване еп. 6
00:40 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 2
01:30 Военни заводи еп. 2
02:30 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 3
03:20 Смъртносно разузнаване еп. 6
04:10 Средновековните мъртъвци, 

сезон 3, еп. 3
04:55 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

13
05:40 Страхотни изобретения еп. 21

сряда, 6 ноЕМВри
06:10 Дните, които написаха исто-

рията еп. 3
07:00 Египетски загадки
08:50 Мъртвият викинг
11:35 Парижки мистерии
14:45 Прокълнати династии
19:20 Смъртносно разузнаване еп. 6
20:10 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 2
21:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 4
22:00 Военни заводи еп. 3
22:55 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 4
23:45 Смъртносно разузнаване еп. 7
00:40 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 1

01:45 Военни заводи еп. 3
02:40 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 4
03:30 Смъртносно разузнаване еп. 7

04:15 Средновековните мъртъвци, 
сезон 3, еп. 4

05:05 Загадки в музея, сезон 9, еп. 1
05:50 Страхотни изобретения еп. 22
чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
06:15 Дните, които написаха исто-

рията еп. 4
07:10 Египетски загадки еп. 5
08:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера еп. 1
09:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера еп. 2
10:15 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера еп. 3
11:20 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера еп. 4
12:25 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера еп. 5
13:30 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера еп. 6
14:35 Личният живот на кралските 

особи еп. 1
15:30 Личният живот на кралските 

особи еп. 2
16:25 Личният живот на кралските 

особи еп. 3
17:20 Личният живот на кралските 

особи еп. 4
18:15 Личният живот на кралските 

особи еп. 5
19:10 Смъртносно разузнаване еп. 7
20:00 Психарско корабокрушение, 
21:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 5
22:00 Военни заводи еп. 4
22:55 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 5
23:45 Смъртносно разузнаване еп. 8
00:40 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 2

01:40 Военни заводи еп. 4
02:35 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 5
03:25 Смъртносно разузнаване еп. 8
04:15 Средновековните мъртъвци, 

сезон 3, еп. 5
05:00 Загадки в музея, сезон 9, еп. 2
05:50 Страхотни изобретения еп. 23

ПЕтък, 8 ноЕМВри
06:15 Дните, които написаха исто-

рията еп. 5
07:05 Страхотни изобретения, сезон 

2, еп. 2
07:20 Египетски загадки еп. 6
08:15 101 герои на 20 век
12:25 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия еп. 1

13:25 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия еп. 2

14:25 В търсене на “Ориент Екс-
прес” еп. 1

15:20 В търсене на “Ориент Екс-
прес” еп. 2

16:15 Личният живот на историче-
ските личности еп. 1

17:10 Личният живот на историче-
ските личности еп. 2

18:10 Личният живот на историче-
ските личности еп. 3

19:05 Смъртносно разузнаване еп. 8
20:00 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 1
21:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 6
22:00 Военни заводи еп. 5
22:55 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 6

23:45 Първите хора еп. 1
00:55 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 3

01:55 Военни заводи еп. 5
02:50 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 6
03:45 Първите хора еп. 1
04:50 Средновековните мъртъвци, 

сезон 3, еп. 6
05:45 Загадки в музея, сезон 9, еп. 3

съБота, 9 ноЕМВри
06:15 Дните, които написаха исто-

рията еп. 6
07:00 Египетски загадки еп. 7
08:00 Загадки в музея, сезон 6, еп. 

12
08:55 Загадки в музея, сезон 6, еп. 

13
09:45 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 6
10:40 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 5
11:35 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 6
12:25 История на християнството 

еп. 1
13:40 История на християнството 

еп. 2
14:50 Как Пътят на коприната създа-

де света еп. 2
15:55 Краят на империята еп. 2
16:50 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 2
18:00 Личният живот на историче-

ските личности еп. 2
18:55 Свирепа Земя еп. 2
19:55 Личният живот на среднове-

ковните крале еп. 1
21:05 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
22:00 Обратно броене: Издигането 

и падането на Берлинската 
стена еп. 1

22:55 Смъртносно разузнаване
01:40 География на убийствата
03:25 Загадки в музея
05:10 Прокълнати династии еп. 6
05:40 Египетски загадки еп. 8

нЕдЕля, 10 ноЕМВри
06:10 Дните, които написаха исто-

рията еп. 7
07:00 Египетски загадки еп. 9
07:55 Децата на кралица Виктория 

еп. 1
09:10 Опасна Земя еп. 1
10:10 Опасна Земя еп. 2
11:05 Египетски загадки еп. 3
12:00 Египетски загадки еп. 4
12:55 Митични зверове еп. 3
13:55 Митични зверове еп. 4
14:45 Прокълнати династии еп. 5
15:15 Прокълнати династии еп. 6
15:45 Прокълнати династии еп. 7
16:10 Прокълнати династии еп. 8
16:40 Мистерията на катакомбите, 
17:45 Кралски братовчеди на война 

еп. 2
18:55 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 2
19:45 Наполеон еп. 2
21:00 Пирамидите: Разгадаване на 

мистерията еп. 6
22:00 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
22:50 Личният живот на историче-

ските личности еп. 3
23:50 Личният живот на историче-

ските личности еп. 4
00:45 Парижки мистерии еп. 6

01:15 Дните, които написаха исто-
рията еп. 1

01:50 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 1

02:40 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 2

03:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 
10

04:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 11
05:00 Прокълнати династии еп. 7
05:25 Египетски загадки еп. 10

ПонЕдЕлник, 11 ноЕМВри
06:15 Дните, които написаха исто-

рията еп. 8
07:05 Страхотни изобретения еп. 24
07:35 Търсачи на Библията еп. 1
08:40 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 1
09:35 Тайните на великите британ-

ски замъци 
14:00 Елизабет и нейните врагове
16:50 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет еп. 1
17:50 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет еп. 2
18:55 Първите хора еп. 1
20:00 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 2
21:05 Прокълнати династии еп. 1
21:35 Прокълнати династии еп. 2
22:00 Военни заводи еп. 6
23:00 Денят, когато... еп. 1
00:05 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 1
01:05 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 4

02:05 Военни заводи еп. 6
03:00 Денят, когато... еп. 1
04:00 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 1
04:55 Средновековните мъртъвци, 

сезон 3, еп. 7
05:45 Загадки в музея, сезон 9, еп. 4

Вторник, 12 ноЕМВри
06:30 Дните, които написаха исто-

рията еп. 9
07:05 Страхотни изобретения еп. 25
07:35 Първите хора
13:15 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 1
14:10 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 2
15:00 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 3
15:55 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 4
16:50 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 1
17:55 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 2
19:05 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 1
20:05 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 3
21:10 Прокълнати династии еп. 3
21:35 Прокълнати династии еп. 4
22:00 Военни заводи еп. 7
23:00 Денят, когато... еп. 2
00:05 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
00:55 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 5

02:00 Военни заводи еп. 7
02:55 Денят, когато... еп. 2
03:50 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
04:40 Машини за убиване еп. 1
05:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 5

сряда, 30 октоМВри
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”1
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Медальонът” 
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Подземен свят: Възходът 

на Върколаците”
00:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чЕтВъртък,  31 октоМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Спешна пратка” 
19:00 „Снайперисти“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Карибски пирати: В непо-

знати води” 
00:40 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
01:40 Еротичен телепазар

ПЕтък,  1 ноЕМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти“ 

12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Черната маска: Градът на 

маските” – екшън-фантас-
тика  с уч. на Тобин Бел, 
Джон Полито, Тереса Хе-
рера, Скот Адкинс, Тайлър 
Мейн, Андрю Бринярски, 
Роб Ван Дам  

19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Шест куршума” – кри-

минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Джо 
Фланиган, Анна-Луис Пло-
уман, Шарлот Бомонт, Би-
анка Брий, Кристофър Ван 
Варенберг, Стив Николсън, 
Луис Демпси 

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  

03:45 Еротичен телепазар
съБота,  2 ноЕМВри

06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс“5
11:00 „Черната маска: Градът на 

маските” – екшън-фантас-
тика с уч. на Тобин Бел, 
Джон Полито, Тереса Хе-
рера, Скот Адкинс, Тайлър 
Мейн, Андрю Бринярски, 
Роб Ван Дам   

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Джеси Стоун: Нощен пре-

ход“ – криминален филм с 
уч. на Том Селек, Сол Руби-
нек, Вайола Дейвис, Поли 
Шанън, Майк Стар, Брит 
Робъртсън 

15:30 „Теория за големия взрив” 
- сериал, сезон 11

16:00 „Бевърли Хилс нинджа” 
–  екшън комедия с уч. на 
Крис Фарли, Николет Ше-
ридън, Крис Рок, Робин Шу 

18:00 „Ювелирът” – криминален 
екшън с уч. на Чък Норис, 
Джоана Пакула, Даниел 
Бернхард, Бърни Копел, 
Тод Дженсън, Маршал 
Тийг, Трейси Скогинс, Кърт 

Лоуенс 
20:00 „Черна вода” – екшън с 

уч. на Жан - Клод Ван Дам, 
Долф Лундгрен, Ал Сапи-
енца, Кортни Би Турк, Жа-
смин Уолц, Марк Шърман 

22:10 „Господари на нощта“ – 
криминална драма с уч. 
на Хоакин Финикс, Марк 
Уолбърг, Робърт Дювал,  
Ева Мендес, Тони Мусанте, 
Мони Мошонов, Алекс 
Видов 

00:30 Еротичен телепазар
нЕдЕля,  3 ноЕМВри

06:30 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс“5
11:00 „Бевърли Хилс нинджа” 

– екшън комедия с уч. на 
Крис Фарли, Николет Ше-
ридън, Крис Рок, Робин Шу  

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Приключението „Посей-
дон” – приключенски ек-
шън с уч. на Адам Болдуин, 
Браян Браун, Рутгер Хауер, 
Стив Гутенберг, C. Томас 
Хауъл, Питър Уелър, Клайв 
Мантъл, Алекс Кингстън , I 
част

15:20 „Леден апокалипсис” – 
трилър с уч. на Дийн Кейн, 
Бетина Цимерман, Джоана 
Тейлър, Найджъл Бенет 

17:20 „Карибски пирати: В 
непознати води” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Джони Деп, Пенелопе 
Круз, Джефри Ръш, Иън 
Макшейн, Джуди Денч, 
Кевин Макнали, Сам Кла-
фин, Стивън Греъм, Кийт 
Ричардс, Джема Уорд  

20:00 „Главно представление” 
– екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Мелиса Молинаро, 
Христо Шопов, Захари 
Бахаров, Слави Славов, 
Наум Шопов, Ивайло 
Герасков, Райчо Василев,  
Ида Лундгрен 

22:00 „Американски тюлени: Жи-
ви или мъртви” –  екшън с 
уч. на Тайлър Кристофър, 
Бентли Мичъм, Гари Мър-
фи, Джон Саймън Джоунс  

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

02:20 Еротичен телепазар

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”  
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”–  сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”  
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00  „Ювелирът” – криминален 

екшън с уч. на Чък Норис, 
Джоана Пакула, Даниел 
Бернхард, Бърни Копел, 
Тод Дженсън, Маршал 
Тийг, Трейси Скогинс, Кърт 
Лоуенс  

19:00 „Снайперисти”  
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Последна мисия” –  екшън 

с уч. Стивън Сегал, Руди 
Янгблъд, Сю-Уонг Фeн, 
Витая Пансрингарм, Джей-
см П. Бенет 

23:50 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

Вторник, 5 ноЕМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”  
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”–  сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „2012” – екшън-фантастика 

с уч. на Джон Кюсак, Дани 
Глоувър, Аманда Пийт, 
Чиуетел Еджиофор, Танди 
Нютън, Оливър Плат, Уди 
Харелсън,Томас МакКарти  

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Главнокомандващ”  –  ек-

шън с уч. на Стивън Сегал, 

Рон Смуренбург, Соня 
Кулинг, Байрън Гибсън,  
Сорая Торенс, Миша Хави-
ер 

23:50 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

00:50 Еротичен телепазар
сряда, 6 ноЕМВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”–  сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Крепост: Отново зад 

решетките” – екшън-фан-
тастика с уч. на Кристоф 
Ламбер, Лиз Мей Браз, 
Уили Гарсон, Пам Гриър, 
Дейвид Робърсън  

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Спасителен отряд” –  ек-

шън с уч. на Майкъл Дуди-
коф, Кери Хироюки Тагава, 
Тарин Търнър, Джаклин 
Обрадорс, Дейвид Бари 
Грей, Чанън Ро 

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”–  сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Леден апокалипсис” –  

трилър с уч. на Дийн Кейн, 

Бетина Цимерман, Джоана 
Тейлър, Найджъл Бенет  

19:00 „Снайперисти”  
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Бодигард на убиеца” – 

екшън с уч. на  Самюел Л. 
Джаксън, Райън Рейнолдс, 
Гари Олдман, Салма Хайек, 
Елоди Юнг, Ричард Е. Грант, 
Жоаким Де Алмейда, Рой 
Хил 

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 Еротичен телепазар
ПЕтък, 8 ноЕМВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”–  сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” –  се-

риал, сезон 12 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00  „Ритникът на трите нин-

джи” –   приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Макс Елиът Слейд, Шон 
Фокс, Дж. Евън Бонифант, 
Каролайн Джунко Кинг, 
Дъстин Нгуиен 

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Фермата”  –  трилър с уч. 

на Ал Пачино, Колин Фа-
рел, Бриджит Мойнахан, 
Гейбриъл Махт, Майк Раал-
ба, Кенет Митчъл, Рон Лий 

00:20 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:20 „Фрактура” –  предаване 
за рок музика  

03:40 Еротичен телепазар
съБота, 9 ноЕМВри

06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс” 5
11:00 „Приключението „Посей-

дон” 
13:00 „Национална лотария” 

13:30 „Джеси Стоун: Хладно-
кръвно”

15:20 „Теория за големия взрив” 
- сериал, сезон 11

15:45 „Крепост: Отново зад ре-
шетките”

17:45 „Фермата” 
20:00 „Извън контрол” –  екшън 

с уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Лора Харинг, Томас Арана, 
Сюзън Джибни, Джесика 
Бауман, Сандра Видал, 
Луси Дженър 

22:00 „Ултравайълет” –  екшън-
фантастика с уч. на Мила 
Йовович, Камеран Брайт, 
Ник Чинлънд, Уилям Фич-
нер, Айда Мартин, Себас-
тиян Анри 

00:10 Еротичен телепазар

нЕдЕля, 10 ноЕМВри
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс” 5
11:00 „Ритникът на трите нин-

джи” –   приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Макс Елиът Слейд, Шон 
Фокс, Дж. Евън Бонифант, 
Каролайн Джунко Кинг, 
Дъстин Нгуиен  

13:00 „Без багаж” 
13:30 „Приключението „Посей-

дон”, II част
15:30 „Теория за големия взрив” 

- сериал, сезон 11
15:50 „Ултравайълет” 
17:45 „Светкавичен удар” – 

екшън-комедия с уч. на 
Джеки Чан, Анита Юен, 
Майкъл Уонг 

20:00 „Пазителят на мира” 
–  екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Майкъл Сарацин, 
Монтел Уилямс, Рой Шай-
дър, Кристофър Хайердал 

22:00 „Под инвазия”  –  екшън с 
уч. на Уесли Снайпс, Лаура 
Билджери, Нико Пепадж, 
Хана Роуз Мей, Шон Ми-
лингтън   

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:20 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

30 октоМВри, сряда
06:30 България сутрин
09:30 Пътешествието на „Кю-

риосити“ - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление, криминален
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Операция История 

– предаване с Росен 
Петров 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Boec.BG 
06:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
31 октоМВри, чЕтВъртък

06:30 България сутрин
09:30 1421 – годината, в която 

Китай откри света - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Опорни хора 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление, криминален
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

1 ноЕМВри, ПЕтък
06:30 България сутрин
09:30 1421 – годината, в която 

Китай откри света - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъпле-

ние, криминален 
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Boec.BG 
02:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:30 Денят ON AIR    
05:30 Новините ON AIR 

2 ноЕМВри, съБота
06:00 Опорни хора 
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
09:00 Ези-тура: Шопинг – поре-

дица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона 
14:15 Boec.BG 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Изкуството на войната с 

Еди Редмейн - филм
17:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален 

сериал
22:30 Професионална бойна 

галавечер SENSHI – Варна 

02:00 Мултимедия  
03:30 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR 

3 ноЕМВри, нЕдЕля
06:00 VIB
06:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

07:30 Опорни хора 
08:30 Новините ON AIR
08:45 Ези-тура: Шопинг – поре-

дица за пътешествия и 
лайфстайл

09:30 Светът отгоре – филм 
10:00 Можеш и по-добре – филм
10:30 Новините ON AIR
10:45 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Джордж III – гениалният 

луд крал - филм
14:15 Историите ON AIR
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История – пре-
даване с Росен Петров

17:30 Новините ON AIR
18:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
18:30 Новините ON AIR
19:10 Голямото наместване - 

изборно студио, вечерно 
издание с водещи Гергана 
Венкова и Златимир Йо-
чев

22:30 Новините ON AIR – извън-
редна емисия

23:00 Град Зеро – фантастика, 
трилър, комедия, Русия, 
1988 г; режисьор: Карен 
Шахназаров; в ролите: 
Леонид Филатов ,Олег 
Басилашвили, Владимир 
Меньшов, Армен Джигар-
ханян

00:45 Мултимедия – предаване 
за съвременна култура с 
Даниел Ненчев 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо с 

водещ Калин Манолов 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция История 

4 ноЕМВри, ПонЕдЕлник
06:30 България сутрин
09:30 Кисинджър - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпле-

ние, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев 
01:30 Опорни хора 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо

5 ноЕМВри, Вторник
06:30 България сутрин
09:30 Кисинджър - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 VIB 
15:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъпле-

ние, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев 
01:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR  
05:30 Опорни хора

6 ноЕМВри, сряда
06:30 България сутрин
09:30 Кралска палитра - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъпле-

ние, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев 
01:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Boec.BG 
06:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
7 ноЕМВри, чЕтВъртък

06:30 България сутрин
09:30 Чърчил – кръв, пот и мас-

лени бои - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Опорни хора 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпле-

ние, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев 
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

8 ноЕМВри, ПЕтък
06:30 България сутрин
09:30 Рене Магрит, човекът с 

шапката - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъпле-

ние, криминален 
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев 
01:30 Boec.BG 
02:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин 
04:30 Денят ON AIR    
05:30 Новините ON AIR 

9 ноЕМВри, съБота
06:00 Опорни хора 
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История – пре-

даване с Росен Петров 
09:00 Ези-тура: Шопинг – поре-

дица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона 
14:15 Boec.BG 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Революция и конституция 

или бомба със закъснител 
- филм

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален 

сериал
22:30 Любов и гълъби - роман-

тична комедия, Русия, 
1984г.; режисьор: Влади-
мир Меншов; в ролите: 
Александр Яковлевич 
Михайлов, Нина Доро-
шина, Людмила Гурченко, 
Сергей Юрски, Наталия 
Тенякова, Янина Лисовска, 
Игор Лях, Лада Сизоненко 
и др.

00:10 Новините ON AIR 
00:30 Характери 
01:00 Мултимедия  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция История 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR 

10 ноЕМВри, нЕдЕля
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева 

06:30 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

07:00 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

08:00 Опорни хора 
09:00 Ези-тура: Шопинг – поре-

дица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Ледоразбивачът „Красин“ 

с мисията да спасява - 
филм

14:15 Историите ON AIR с Миг-
лена Георгиева 

14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG
19:30 10 ноември – неразказани 

истории
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация 
22:30 Монахинята 
00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR 

он еър

Фокс

сряда, 30 октоМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:25 Американците
03:05 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х“

чЕтВъртък, 31 октоМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“

02:25 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х“

ПЕтък, 1 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:35 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Магнум
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Американски пай 2
23:10 Магнум
00:00 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х“

съБота, 2 ноЕМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Доведени братя
16:30 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Всяка една неделя
22:15 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
23:55 Завинаги
00:50 Агентите на ЩИТ
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение

04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

нЕдЕля, 3 ноЕМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Всяка една неделя
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Супермен се завръща
22:40 Американски пай 2
00:50 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПонЕдЕлник, 4 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Американски пай 2
13:45 Магнум
14:30 Касъл
15:20 Под наблюдение
16:15 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

Вторник, 5 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 911
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

сряда, 6 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи

04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

чЕтВъртък, 7 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

ПЕтък, 8 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Остин Пауърс 2: Шпио-

нинът любовник
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм

01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

съБота, 9 ноЕМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Супермен се завръща
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Тенекиена купа
22:05 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
23:55 Завинаги
00:50 Агентите на ЩИТ
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

нЕдЕля, 10 ноЕМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Тенекиена купа
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Червената планета
21:30 Семейство Симпсън
22:05 Остин Пауърс 2: Шпио-

нинът любовник
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПонЕдЕлник, 11 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Остин Пауърс 2: Шпио-

нинът любовник
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“

Вторник, 12 ноЕМВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 911
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“
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Ñòð. 31Ñòð. 27
ВодораВно: Ефирна телевизия. 

Електорат. Кълн. Акино (Корасон). Смрад. 
Лак. ТЕЦ. Стик. Ровно. Съвети. Николаев 
(Адриян). Тинол. Анати. Инч. Соул. Ви-
виан. Етна. Факир. Ополе. Трол. НАКО. 
Епарх. Арил. Зиг. Шпиц. „Ронд“. „Олеле“. 
Етилати. Стерин. Тритони. Слог. Епите-
ти. Амир. „Иде“. Елисавета. Абаси. Ани 
Лорак. Стер. Щирица. Оне (Жорж). Ано-
не. Итаконат.

отВЕсно: „Ефектът на пеперудата“. 
Илиевич (Дионисий). Опити. Ебен. Брен-
цен (Карлис). „Елаците“. АРО. Нко. Тос-
тер. Лопес (Дженифър). Рат. Силон. Хра-
нилище. Тост. Уат (Джеймс). Отити. Тер-
минал. Рани. Есари (Махмуд). Ларкин (Фи-
лип). ФОРД. Станит. Пета. Кавали. Сливи-
ца. Дротик. Лото. Елак. Щик. Оливин. Ле-
гато. Зълва. Иразер. Марон. Виланела. Ки-
лими. Ана. Янков (Янко). Неоген. Рекет.

аМЕриканска кръстослоВиЦа анаграМа
 ХориЗонтално: А. Пари - Проба - Явор; Б. Бизе /Жорж/ - Ереван - 

Ли; В. Мадона - Краб - Лен; Г. Нота - Ат - Ти; Д. Нек - Томи - Анис; Е. Рап = 
Локомотив; Ж. Донор - Колос - Рак; З. Анод - Нен - Перо /Шарл/; И. Ропо-
тамо - Акинак; Й. Мерак - Мали - Ана /Каренина/.

ВЕртикално: 1. Кабалеро - Ом; 2. Рид - Канапе; 3. Бизон - Понор; 4. 
Енот - Рота; 5. АП - Атол - Дак; 6. Ре - Амок; 7. Корк - Иконом; 8. Берг - 
Оле; 9. Сава - Амонал; 10. Абанос - Ки; 11. Лян - Тит - Пи; 12. Сирена; 13. 
Колет - Варан; 14. Ринит - Кока.

1. Река - Каре; 2. Вола - Алов /Алек-
сандър/; 3. Герб - Берг /Албан/; 4. Те-
ма - Мате; 5. Гана - Аган; 6. Лира - Ра-
ли; 7. Роял - Роля; 8. Гран - Ранг; 9. Ру-
да - Удар;10. Амур - Мура; 11. Мура - 
Амур; 12. Мида - Амид; 13. Елек - Леке;  
Названието на романа на Оноре дьо 
Балзак е: ЕВГЕНИЯ  ГРАНДЕ.
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Еспаньол приземи „орлите“
Ивайло Иванов със златно отличие

Успех за баскетболистите от балкан (ботевград) 

Отборът на Лудогорец загуби тре-
тия си мач от Група “Н” на Лига Евро-
па. “Орлите” бяха победени с 0:1 от 
Еспаньол в Разград. Гостите успяха 
да се възползват от единственото си 
п о л о ж е -
ние пред 
в р а т а т а 
на Пла-
мен Илиев 
и Виктор 
Кампуса -
но донесе 
успеха им 
с гол още в 
13-ата ми-
нута. То-
гава ата-
к у в а щ и -
ят халф се 
в ъ з п о л з -
ва от неразбирателство в защитата 
на българите и това се оказа реши-
телният момент в срещата. Играчите 
на Станислав Генчев имаха моменти 
на тотално териториално превъзход-
ство, но като цяло така и не показаха, 
че имат идея как да стигнат поне до 

един гол във вратата на съперника. 
Лудогорец имаше някои проблеми 

преди мача. Защитникът Драгош Гри-
горе бе наказан и не можеше да играе. 
От групата отпаднаха и контузените 

Клаудиу 
Кешерю, 
Р е н а н 
и Яцек 
Г о р а л -
ски. Ста-
н и с л а в 
Г е н ч е в 
излезе с 
П л а м е н 
Илиев на 
вратата и 
пред не-
го Сиси-
ньо, Мо-
ци, Фор-

стър и Недялков в защита. Баджи и 
Анисе бяха двойката опорни халфове, 
а Марселиньо действаше пред тях ка-
то плеймейкър. Лукоки и Вандерсон 
бяха на двете крила, а Чибота воде-
ше атаката, но не успя да замести по-
добаващо чист централен нападател. 

Отборът на ЦСКА 
(Москва) продължава с 
изключително неубеди-
телното си представяне 
в европейските клубни 
турнири. Руският гранд 
записа третата си по-
редна загуба в групо-
вата фаза на Лига Евро-
па.Московчани капиту-
лираха пред собствена 
публика, отстъпвайки 

с 0:1 пред госта си Фе-
ренцварош.

Автор на единствено-
то попадение в мача ста-
на Варга, разписал се ед-
ва 4 минути преди изти-
чането на редовните 90 
в двубоя. 

Голът бе отбелязан 
след спасяване на Акин-
феев, получило се раз-
бъркване и поднесена 

на тепсия топка от Зуб-
ков за Варга.

Успехът над Фе-
ренцварош бе задъл-
жителен за тима на до-
макините. В Москва те 
можеха да се извинят на 
феновете си подобава-
що единствено чрез по-
беда след предходните 
си поражения. Това оба-
че не се случи.

България победи 
Малта с 4:0 в по-
следния си мач от 

европейските квалифи-
кации за юноши до 17 го-
дини в група 13. Победа-
та обаче по никакъв на-
чин няма да промени от-
падането на отбора, во-
ден от Марчо Дафчев, за 
сметка на Австрия и Нор-
вегия, които заемат пър-
вите две места в групата.

Два гола за България 
вкара Мартин Смоленски, 
по един добавиха Бисер 
Бонев и Пламен Цончев. 
Австрийците по същото 
време спечелиха с 1:0, ма-

кар и с 10 души, и оглави-
ха класирането. Четири от 
третите отбори във всич-
ки групи също ще продъл-

жат, но към момента ба-
лансът на нашите е трети-
ят най-слаб и най-вероят-
но няма да стигне.

Победихме  Малта, 
но сме аут

Христо Христов спечели три 
златни медала. В категория до 
109 кг при 20-годишните бълга-
ринът грабна титлата с европей-
ски рекорд 396 кг двубой, като 
изпревари втория Вагайцев от 
Русия с 15 кг и третия Куруски 
от Беларус с цели 25 кг.

Още в изхвърлянето Христов 
отнесе конкуренцията, като на-
прави три безупречни опита: 170 
кг, 175 и 180 кг. Това му бе дос-
татъчно за първото място в дви-
жението, на 4 кг пред Констан-
тин Куруски от Беларус и на 5 кг 

пред Даниил Вагайцев от Русия.
В същата категория братът на 

Христо - Стефчо, премина с ус-
пех през 145 и 150 кг, но не ус-
пя на 154 и така остана девети в 
изхвърлянето. В изтласкването 
Христо Христов стартира с успех 
от 205 кг, после премина през 
210 кг за титлата и накрая вди-
гна 216 кг за рекорда. Три злат-
ни медала и българският химн за 
Христо Христов.

Във второто движение Стефчо 
отново направи два успешни оп-
ита - на 160 и на 170 кг, но не ус-

пя в третия на 175 кг и с двубой 
320 кг остана десети в крайното 
класиране. Така България вече 
има 17 медала от първенството 
в Букурещ, 5 от които в двубои-
те: Ангел Русев, Божидар Андре-
ев и Христо Христов са европей-
ски шампиони,

Стилян Гроздев е със сребро, 
а Валентин Генчев с бронз. Че-
тиримата взеха по три медала в 
категориите си, към тях Мария-
Магдалена Кирева добави сре-
бро, а Васил Маринов бронз в 
изхвърлянето.

Успешно представяне на нашите тежкоатлети

Лудогорец отпадна след дузпи

Григор преклони глава пред беретини 

Ивайло Иванов спечели златен ме-
дал за България в категория до 81 ки-
лограма в джудото на Световните во-
енни игри в китайския град Ухан. То-
ва е и единственото отличие за Бъл-
гария от този форум. Носителят на 
сребърни медали от Европейските 
игри в Минск, които бяха със статут 
и на европейско първенство за джу-
дото, заяви след успеха си: „Чувство-
то да вдигнеш цял Китай на крака бе 
уникално, просто не мога да го опиша 
с думи. Трябва да се случи, за да го 
разбере човек. С една дума - накрат-
ко мога да го определя като гордост.”

ЦСкА Москва с 
трета поредна загуба

Балкан (Ботевград) 
стартира прекрасно 
участието си в 
групите на Ку-
пата на ФИБА 
Европа. Шам-
пионите на 
България за-
писаха побе-
да с 82:80 сре-
щу руския Ени-
сей (Красно-
ярск), който е считан 
за един от основните 

фаворити в целия тур-
нир. Баскетболистите 

на Йовица Арсич пока-
заха характер и се бо-

риха до последно, за 
да грабнат ценния ус-

пех на собст-
вен терен.

 ***
Баскетболи-

стите на Лев-
ски Лукойл не 
успяха в пър-
вото си изпи-
тание в турни-
ра, отстъпвай-

ки като гости на Цмоки 
(Минск) с 68:81.

Единственият бълга-
рин в световния тенис 
елит Григор Димитров 
загуби с 6:7 (5), 6:7 (1) 
поставения под №3 ита-
лианец Матео Берети-
ни в мач от втория кръг 
на турнира във Виена. 
И двамата достигнаха 
до полуфиналите на US 
Open през септември, 
а Димитров бе спече-

Формацията на Лудогорец от-
падна още в 1-ия кръг, както се 
случи и преди две години. Тога-
ва от Железничар (Сараево), а се-
га от Слован (Братислава, Слова-
кия) след изпълнение на дузпи. 
Редовното време завърши 1:0 за 
разградчани. Със същия резултат 
словаците победиха у дома си. На-
ложи се изпълнение на дузпи, къ-
дето вратарят на Слован (Бр) Мар-
тин Търновски спаси два изстрела 
и класира своите за крайното 4:2 
при наказателните удари.

деля над най-
силния ни те-
нисист, кой-
то така и не 
достигна до 
нито една 
точка за про-
бив в целия 
мач, а втори-
ят тайбрек се 

лил един-
с т в е н и я 
с б л ъ с ъ к 
помежду 
им досе-
га - 7:5, 6:4 
на клей 
в Мон-
те Карло 
през ап-
рил тази година. Сега 
обаче Беретини над-

разви по кошмарен за 
него начин.
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Фолклорен събор „Ценово пее и танцува“

На гости на 
„Берковски 
кестен“

Взаимно уважение и доверие

Пенсионерите от  об-
щина Сливо поле отбе-
лязаха своя празник  
още през септември.  
20-те  клуба бяха посете-
ни от кмета на община-
та  Валентин Атанасов, 
зам.-кмета  Михаил Чи-
ликов и председателя 
на Общинския съвет на 
Съюза на пенсионерите 
Веска Узунова, посрещ-
нати с питка и шарена 
сол. А всяка питка беше 
така украсена и измай-
сторена, че отразяваше 
есенното богатство на 

съответното село - пи-
тки за чудо и приказ. 

Топлите думи, с ко-
ито  г-н Атанасов и  
г-жа Узунова се обър-
наха към пенсионерите, 
развълнуваха присъст-
ващите, защото те бяха 
оценка за техния труд и 
за усилията им да изве-
дат пенсионерския съ-
юз сред първите в стра-
ната и да  опазят и пре-
дадат на следващото по-
коление  културното на-
следство на района.

Кметът г-н Атанасов 

връчи  на 78 юбиляря 
поздравителни адреси,  
които те приеха с голя-
мо вълнение. За всички 
присъстващи бе органи-
зиран богат обяд, пода-
рен от кмета на община-
та. Празникът във всич-
ки клубове продължи с 
много танци и веселие.

Пенсионерите от об-
щина Сливо поле имат 
девиз: „За грижите, ко-
ито получаваме от еки-
па на кмета на общината 

Валентин Атанасов, да 
отговорим  достойно“.

Затова на 14 септем-
ври 215 пенсионери от 
20 клуба с вили, търмъ-
ци, шишове и метли за-
едно почистихме дет-
ската площадка в квар-
тал „Сливица“, общин-
ския пазар и цветните 
градини в центъра на 
града.

Това масово участие 
на възрастните хора в 
почистването е пример 
за подражание и възпи-
тание на младото поко-
ление в селищната сис-
тема за опазване  на 
природата чиста.

Възрастните хора, 
сред които имаше и 15 
души над 85-годишни, 
с бастуни и патерици, 
почистваха посочените 
райони и се радваха, че 
и те дават своя принос 
за чистотата на община 
Сливо поле. 

С изпълненията на 
гайдарска група от 
Златоград беше по-
ставено началото на 
тринадесетото изда-
ние на фолклорния  
събор „Ценово пее и 
танцува“. Централният 
площад се оказа тесен, 
за да побере желаещи-
те да присъстват на от-
криването на традици-
онната проява. Фести-
валът вече трайно се 
вписа в културния  и 
празничния календар 
на общината и на Ми-
нистерството на кул-
турата.

„Ценово пее и тан-
цува“ е своеобразен 

пазител на непреход-
ните традиции и бога-
тата духовност на бъл-
гарския народ. Благо-
дарение на традиции-
те и обичаите сме ус-
пели да съхраним на-

ционалната си идентич-
ност през вековете. На-
шите песни, танци, му-
зика и бит пленяват все-
ки, който се докосне до 
тях. Затова сме длъжни 
да познаваме и да пазим 
традициите и обичаите 
си. Те представляват 
символ на обединение и 
родолюбие и са повече 
от доказателство за бо-
гатата духовност и здра-
вите корени на българи-
на. Изключително мно-
го се зарадвах, когато 
видях, че толкова мно-
го млади хора и деца са 
заявили участието си 
във фестивала“, изтък-
на в приветствието си 

кметът 
на об-
щ и н а 
Ц е н о -
во д-р 
П е т ъ р 
Петров. 
На сце-
н а т а 
п р е з 
д в а т а 
дни на 
събора 
се из-
я в и х а 
повече 

от 65 самодейни групи 
и състави с повече от 
1100 участници, а ин-
дивидуалните изпълни-
тели бяха повече от 45. 

Членовете на пенси-
онерския клуб „Млади 

сърца“, облече-
ни в национал-
ни носии, вър-
наха изпълните-
ли и гости назад 
във времето, ка-
то пресъздава-
ха забравени за-
наяти. Жените 
нагостиха всеки 
желаещ със сла-
дък булгур, едно 
от традиционни-

те ястия за долното по-
речие на Янтра.

Песните на фолкпе-
вицата Валя повдигна-
ха градуса на емоциите 
и настроението. На пло-
щада в продължение на 

повече от час се виха 
кръшни български хора.

Фестивалът няма със-
тезателен характер. Все-
ки от изпълнителите по-
лучи специална награ-
да от организаторите 
на проявата – плакет и 
грамота за участие. По-
вечето от самодейците, 
дошли от близки и да-
лечни места на страна-
та, не скриха задовол-
ството си от добрата ор-
ганизация на събора и 
отсега потвърдиха учас-
тието си в „Ценово пее 
и танцува“ и през след-
ващата година.

Марий ПЕтроВ

За девета поредна година в 
парка край кв. Ветрен на Бур-
гас се проведе общински пре-
глед за индивидуални изпълни-
тели на български фолклор „Бур-
гаски славеи”. Инициатор и орга-
низатор на събитието е Вяра Ан-
донова, председател на Сдруже-
ние СП-2004 – Бургас, която от-
кри регионалния събор.

Димитър Николов – кмет на 
Бургас, както винаги, не пропус-
на да окаже внимание на изява-
та на пенсионерите от сдруже-
нието.

Г-н Николов, благодарим ви! 
С личното си присъствие и крат-
ко слово за запазване на бъл-
гарския фолклор и традиции ни 
удостои Стефан Колев, предсе-
дател на тракийското дружество 
„Странджа”, общински съветник 
от партия ГЕРБ – Бургас, а също 
и Живко Господинов, председа-
тел на БСП в Бургас и общински 
съветник.

ДФГ „Три сестри” – с. Банево, 
откриха с няколко песни събора 

“Бургаски 
славеи”

за ин-
д и в и -
дуални 
изпъл-
нители. 
С песен 
ни поз-
д р а в и 
народ-
н а т а 
певица 
М а р и я 
Маркова – почетен гражданин 
на Бургас. Всички пенсионерски 
клубове към СП-2004 – Бургас, се 
представиха с индивидуални из-
пълнители. Нашият клуб „Златна 
есен”, ж.к. „Меден рудник” – Бур-
гас, бе представен от Станка Ива-
нова и Станка Каракостова. Пяха 
се народни песни от всички кра-
ища на България, но съвсем раз-
бираемо преобладаваха стран-
джанските, включително и хим-
нът на Странджа „Ясен месец”, из-
пълнен от представител на клуба 
на инвалидите в Бургас. На всич-
ки участници бяха раздадени гра-

моти. На хороводните песни се 
извиха български хора. Песните, 
танците и доброто настроение на 
участници и гости стоплиха сър-
цата ни. А и времето бе с нас – 
топъл августовски ден, под сен-
ките на полюшващите се от оби-
чайния крайморски ветрец кло-
ни на дърветата.

Благодарим на организато-
рите, участниците и гостите, на 
всички присъстващи за прекрас-
ния празник, който всички заед-
но сътворихме!

антоанета нЕдЕлчЕВа,  
ж.к. „Меден рудник” – Бургас

34 души, членуващи в пенсионерския клуб 
„Еделвайс” – Луковит, отпътувахме развълнува-
ни за старопланинския град Берковица. Прия-
телите от пенсионерския клуб „Берковски кес-
тен” ни посрещнаха топло и гостоприемно, ка-
то истински българи планинари. Разказаха ни 
за развитието на своя роден край. Показаха ни 
забележителностите на града. Посетихме и са-
мото помещение на пенсионерския клуб „Бер-
ковски кестен”.

А българското гостоприемство най-силно усе-
тихме в ресторанта, в който ПК „Берковски кес-
тен” и клубът на ветераните туристи „Ком” ни 
бяха поканили за честване юбилейните годиш-
нини на много свои членове. Изнесените от тех-

ните състави литературно-художествени про-
грами, певческите им и музикалните изяви бя-
ха така завладяващи, а поздравите – вълнува-
щи, че не можеше човек да не се потопи сво-
бодно в този щастлив момент и да не го запа-
зи, за да го отнесе по-късно с топлинка и обич 
в своя роден дом.

От луковитска страна Симеонка Йотова – 
председател на пенсионерския клуб „Еделвайс”, 
също сподели за дейността на клуба в Луковит 
и района и поднесе цветя и поздравителни ад-
реси до двата клуба и до всички юбиляри. 

светла БаракоВа

Живко Господинов уважи събора „Бургаски славеи”
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   мария Сапунджиева е родена 
във Варна на 6 юни 1969 г. През 
1992 г. завършва натФиЗ в класа 
на проф. атанас илков. Чаровна-
та и обичана актриса притежа-
ва таланта да разсмива с леко-
та, но същевременно с това има и 
дарбата на драматична актри-
са. носителка е на два „икара” 
за главна женска роля, както и 

на „аскеер” за поддържаща . най-
голяма популярност й носят ко-
медийните участия в култовите 
телевизионни предавания „клуб 
нЛо” и „Пълна лудница”. от 2008 
г. Сапунджиева е ангажирана и с 
преподавателска дейност - ка-
то художествен ръководител в 
младежките секции на актьор-
ски школи монтФиЗ.

От стр. 1
- г-жо сапунджиева, 

новият театрален се-
зон започна. доста сте 
ангажирана, поста-
новките с ваше учас-
тие са няколко. Благо-
даря ви, че намерихте 
време за този разго-
вор!

- Благодаря и аз за по-
каната! Да, сезонът за-
почна, а в заглавията с 
мое участие има и хора, 
които играят в тях ве-
че 8-10 години, което е 
категоричен показател, 
че в тези постановки ки-
пи живот, че са се слу-
чили. Публиката ги ха-
ресва и ги гледа с инте-
рес. В момента участвам 
в театър „София” в „Ре-
визор” на Гогол под ре-
жисурата на Бойко Бо-
гданов, в театър „199” 
съм в две постановки 
- „Вересии” и „Вечерен 
акт” по Антон П. Чехов, 
в „Сълза и смях” госту-
вам с представления 
на сливенския драма-
тичен театър „Стефан 
Киров” - „Ис-
тината”, пие-
са на френ-
ския драма-
тург Флори-
ан Зелер и 
„ О с о б е н о -
сти на руска-
та любов” по 
пиесата на 
Александър 
Галин. „Ве-
черя с прия-
тели” и „Мъ-
жът на жена 
ми” отново 
са в „Сълза 
и смях”, къ-
дето участвам и с ру-
сенско представление, 
което е и последното от 
миналия сезон, роман-
тична руска комедия с 
името „Изненадата”. Ре-
жисьор е Орлин Дяков, 
партнирам си с Филип 
Аврамов, Татяна Цве-
ткова и Ясена Господи-
нова. Освен това в „Бъл-
гарска армия“ играя  в 
представление на ха-
сковския театър, каз-
ва се „Откачена фами-
лия”, комедия на ситуа-
циите е, постановка на 
Валентин Танев. В про-
винцията пък от много 

години си партнираме с 
Асен Блатечки в „Омай-
на нощ”, комедия от Жо-
зиан Баласко, постанов-
ка на Велко Кънев.

-  Популярна сте с 
комедийните си роли, 
но така добре ви при-
ляга и драмата. кое ви 
е повече на сърце?

- Жанрът, който на-
истина е мой, е траги-
комедията. В комедий-
ните роли съществу-
ва и драма, героят има 
своя. Комедията е мно-
го силен жанр, трябва 
да имаш силата, за да 
се надсмееш над сла-
бостите, над глупостта. 
Според мен комедията 
и драмата вървят ръка 
за ръка, така както е и в 
живота, лично аз не мо-
га да ги деля.

Например колеги-
те ми, бог да ги прос-
ти, Велко Кънев и Чочо 
Попйорданов, дълбо-
ко в себе си бяха тъж-
ни хора. За да играеш 
комедия, трябва първо 
да си видял трагедията, 

а после вече да имаш 
силата да й се надсме-
еш. Точно затова е мно-
го труден жанр и не все-
ки може да направи ху-
бава комедия, а Велко 
имаше талант за това, 
беше мъдър и скромен 
човек. Тъжно е, толкова 
талантливи и добри хо-
ра си отидоха рано от 
този свят.

Знаете ли, професи-
ята е тежка, много да-
вам от себе си, коле-
гите също. Колкото ни 
коства физически, тол-
кова и мисловно. Един 
актьор, като излезе на 

сцената - театрална или 
екранна, неговият ин-
струмент е тялото. Тя-
ло, което трябва да е в 
хармония, в безпогреш-
на кондиция, за да мо-
жеш да го използваш 
подобаващо, като музи-
кантът, който настрой-
ва своя инструмент, за 
да гали слуха. Иска се 
добра грижа за здраве-
то, издръжливост. Чес-
то лишавам семейство-
то, роднините и прияте-
лите си от присъствието 
си. Но знаете ли, моята 
професия винаги съм я 
свързвала с една дума - 
призвание. Не се опла-
квам, защото много оби-
чам това, което правя.

Към всяка роля се 
подхожда индивидуал-
но, пътят е различен, ин-
тересен и интригуващ. 
Всеки човек е една все-
лена. Интересен е пъ-
тят, докато намериш ли-
чността, и именно там се 
крие изследователски-
ят, фин творчески труд, 
който трябва да откри-
еш. Ние, актьорите „кра-
дем”, взимаме, попива-
ме и се учим постоянно. 
В института се учи 4 го-
дини и 5, както е при ре-

жисьор-
ите,  само 
за да се 
проходи. 
П р о ф е -
сор Ата-
нас Ил-
ков, при 
к о г о -
то имах 
късмета 
да бъда 
п р и е т а , 
казваше: 
„ У ч е н и -
ци, аз ви 
уча да 
х о д и т е . 

След като вземете ди-
пломата, едва тогава ид-
ват истинските уроци.”

Аз съм вярващ човек, 
а самата ми професия е 
свързана с вяра и наив-
ност. Всъщност именно 
те са и двата основни 
фактора, които трябва 
да притежава всеки ак-
тьор, за да може успеш-
но и впечатляващо да се 
превъплъщава.

- сред всичките 
ви десетки, все сил-
ни персонажи, може-
те ли да откроите ваш 
любим?

- Всеки човек е раз-

личен и това е хубаво. 
Ако хората бяха еднак-
ви, ние, актьорите, ня-
маше да имаме какво 
да играем. Човек с чо-
век не си прилича, всеки 
е строго индивидуален. 
Но да, имам любима ро-
ля и това е тази на Моли 
Суини от „Сляпата Мо-
ли” от Брайън Фриъл, 

с режисьор Борислав 
Чакринов. Агафя Тихо-
новна от „Женитба” съ-
що е много скъпа за мен 
роля, героинята ми се 
преоткрива в монолога 
„Да бъдеш или да не бъ-
деш“, Гогол през погле-
да на Шекспир... „Таня, 
Таня” също е сред лю-
бимите ми. Обичам ру-
ската драматургия и на 
руска пиеса рядко от-
казвам.

- Вашият съпруг съ-
що е свързан с култу-
рата, художник е. Била 
ли сте му някога муза 
в изобразителното из-
куство?

- Не ме е рисувал, но 
знам, че го вдъхновя-
вам, присъствам по ня-
кякъв начин във вся-
ка негова картина, във 
всичко, което върши. 
Приятели ми казват, че 
в къщата ни в Ковачеви-
ца се усеща моето при-
съствие, дори когато те 
са там, а аз съм из стра-
ната или в чужбина по 
работа.

Аз съм от Варна, има-
ме жилище там и море-
то и плажът ми липс-
ват, когато съм далеч от 
тях. Живеем тук, в Со-
фия, но както вече спо-
менах, имаме къща и в 
Ковачевица, в планина-
та. Ако ни дойдете на 
гости, ще ахнете, ще ви 
падне ченето (смее се). 
Ще се пренесете в ед-
но друго време, ще се 

почувствате българин 
и ще разберете колко в 
неправилна посока вър-
вим. Не си пазим бъл-
гарщината, която е по-
вече от великолепна. 
Ковачевица е и мястото, 
което ме зарежда, там 
сме семейно при всеки 
удобен момент и задъл-
жително по Коледа и Ве-

ликден. Когато отидем, 
мъжът ми, който е на-
мерил време да напра-
ви нещо ново или да по-
добри друго, ми казва: 
„Цъкай, цъкай.” Цъкам, 
защото в повечето слу-
чаи не намирам точните 
думи, с които да  опиша 
красотата, с която сме 
заобиколени...

- доволна ли сте от 
миналото си и от това, 
което сте днес?

- Усещам, че да. Въз-
питах децата си, двама-
та ми синове, в спартан-
ски режим, да се опра-
вят сами и съм довол-
на. Те и съпругът ми са 
прекрасни.

Бях щура, но като де-
те човек се изгражда с 
малките му бели. Вижте, 
имам белези на чело-
то, ето ги и тук, на бра-
дичката ми, а ето тук, 
на ръката, са ми пра-
вили цели осем шева... 
Уж мога да плувам, но 
веднъж щях да се удавя 

във Варненското езеро, 
но Боян, едно комший-
че ме спаси. След това, 
на всеки 8-ми август 

му давах меденка, ка-
то курбан, но само ние 
двамата си го знаехме.

Сетих се нещо, мо-
же и да ви се стори 
любопитно. С колега-
та ми Мариус Куркин-
ски се познаваме още 
от детските си годи-
ни. Не беше от най-ко-
муникативните деца, 
но като станеше дума 
за театър, на момента 
ставаше същински гу-
ру. Добре си спомням 
как в осми клас праве-
хме едно забавно дет-
ско представление - 
„Чер хайвер и леща”, 
той я постави и репе-
тирахме в дома му на 
свещи, с пуснати заве-
си, на масата. Иначе аз 
редовно правех им-
провизирани предста-
вления като малка и на 
роднини, и на прияте-
ли. Хубави, интересни, 
минали, но незабрави-
ми години бяха...

- какво си пожела-
вате, г-жо сапунджи-
ева?

- Да съм здрава и 
да съм в кондиция, 
за да мога да работя. 
Както казах, моето тя-
ло е моят инструмент. 
Другите хора имат на-
строени цигулки и ки-
тари, но за да съм до-
бра на сцената, аз съ-
що трябва да съм до-
бре настроена. Та, по-
желавам си всеки ден 
да съм именно такава 
- настроена правилно. 
У дома също си поже-
лавам здраве, все та-

ка да си помагаме един 
на друг. Децата ми ме 
радват, като всяка май-
ка, че растат, че са до-
бре, че постигат жела-
нията си. Благодарна 
съм, че Господ Бог ми 
е дал здрави деца. У 
дома всички се радва-
ме и на малките, дреб-
ните неща, които всъ-
щост не са въобще та-
кива, когато добре ги 
огледаме, когато вни-
кнем в същността и ис-
тинността им.

Мили хора, важно е 
да сме добри, да сме ча-
ровни и както казваше 
баба ми, мъдрата май-
ка на майка ми, тази, ко-
ято ме е отгледала, ина-
че съм кръстена на дру-
гата ми баба, майката 
на баща ми - Мара: „Ма-
рия просто е, миличка 
- бъди добра, момиче!”. 
И мисля, че успях да се 
съхраня, следвайки то-
ва, което милата ми ба-
ба ми завеща - да бъда 

мила, отзивчива и най-
вече добра!

 Въпросите зададе 
иво ангЕлоВ

Прекрасното семейство на мария

Обичам руската 
драматургия

култовият екип на нЛо от ляво на дясно - 
мария, Георги мамалев, теодор елмазов, 

Велко кънев, Чочо Попйорданов и димитър рачков
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Продавачката, мла-

до момиче от Латин-
ска Америка, заслуша-
на в разговора им, пи-
та на какъв език гово-
рят. На български, от-
говарят. Ама вие има-
те собствен език? Не 
само език, а и азбука, 
гордо поясняват на-
шите. Ами колко е го-
лям този народ? Осем 
милиона, леко надуват 
балона българите. Мо-
мичето е ошашавено. 

Езикът свещен на 
нашите деди е досто-
ен за гордост. И Дядо 
Вазов не преувелича-
ва. Свещеният българ-
ски език преди пове-
че от хилядолетие дава 
Вярата, Писмеността и 
Словото на славянски-
те и православни на-
роди, на милиони хора 
и влиза в темелите на 
тяхната култура и ци-
вилизация. От сред-
новековните ни по-
ети до наши дни мно-
го са закрилниците и 
пазителите на българ-
ското слово. Сред тях 
блести със забележи-
телен принос името 
на акад. Балан. Впро-
чем приносът му е за-
бележителен, но име-
то му съвсем незаслу-
жено не блести. След 
ден ще честваме Деня 
на будителите, но по-

Áаé-баé, баé Áаëан!Áаé-баé, баé Áаëан!Áаé-баé, баé Áаëан!

От стр. 1

Áаé-баé, баé Áаëан!Áаé-баé, баé Áаëан!
питайте повечето мла-
ди хора дали им говори 
нещо името на акад. Ба-
лан. Повечето ще ви ка-
жат, че никога не са го 
чували. Александър Те-
одоров е роден на 27 ок-
томври 1859 г. в с. Кубей, 
Бесарабия, в семейство 
на български преселни-
ци от Сливен. След като 
завършва Болградската 
гимназия, е студент в 
Прага и Лайпциг. През 
1884 г. идва в България 
и четири години рабо-
ти в просветното минис-
терство. Назначен е ка-
то преподавател по сла-
вянска етнография, ди-
алектология и история в 
първия български уни-
верситет. От 1893 г. е 
професор 
и ръково-
дител на 
катедра. На 
29.1.1889 г. 
е избран 
като първи 
ректор на 
Софийския 
универси-
тет, некол-
к о к р а т н о 
е преизби-
ран, бил е 
и декан на 
Историко-
филологи-
ческия фа-
култет. От-
тогава е 
главен де-
ловодител 
на Българ-
ското кни-
жовно дружество (дн. 
БАН). През 1939 г. е обя-
вен за почетен доктор 
на Софийския универ-
ситет и действителен 
член на БАН. От 1907 г. 
до 1910 г. е главен се-
кретар на Българската 
екзархия. През 1909 г. 
става инициатор за ос-

новаването на организа-
цията „Българска мати-
ца” в Цариград, делегат е 
на нейния Първи събор 
и е редактор на органа 
й „Летоструй“. Алексан-
дър Теодоров-Балан е 
един от създателите на 
българското туристиче-
ско движение, дългого-
дишен председател на 
БТС и редактор на сп. 
„Български турист“. Тези 
високи научни и общест-
вени постове се дължат 
на неговата неизчерпа-
ема енергия и изклю-
чителна ерудиция. Тру-
довете на акад. Балан 
включват 866 заглавия 
на книги, студии, статии 
и бележки, от които 310 
са посветени на българ-

ския език. Основно мяс-
то в научните му зани-
мания заемат изследва-
нията, свързани с гра-
матическия строеж на 
българския език, особе-
ностите на българската 
звукова система, борба-
та с чуждите думи, обо-
гатяването на езика с ди-

алектни слова. Публику-
ва изследвания и в об-
ластта на литературна-
та история. През 1903 
г. Кръсте Мисирков из-
дава книгата „За маке-
донцките работи”, под-
ложена на унищожи-
телна критика от акад. 
Балан, който привежда 
неопровержими дока-
зателства за българския 
характер на население-
то на Македония.

Родът на Баланите 
(бели, светли) дава ви-
дни имена в новата ни 
история. Брат на акаде-
мика е ген. Георги Тодо-
ров. Другият му брат - 
Мартин Тодоров, е кмет 
на София (при негово-
то кметуване се поста-

вят жълтите паве-
та). Синът му Вла-
димир Балан е ле-
тец и авиоинже-
нер, който след 
9.IX.1944 г. изчез-
ва и не се знае ни-
що за него. Милко 
Балан е професор 
по рентгенология 
и анатомия, а Ста-
нислав е секретар 
на академика и под-
готвя многотомни-
те му изследвания 
за печат. Любопит-
ни са спомените 
на съвременници-
те, на Чудомир, на 
проф. Динеков за 
Балан. Смирненски 
пише хумористич-
ното стихотворе-
ние ”Баланиади”, а 

шегобийци сътворяват 
иронично писмо до ми-
нистъра - Иван Вазов, 
имитирайки стила на 
академика. Всички тези 
безобидни шеги се дъл-
жат на пуризма – стре-
межа му към чистота на 
българския език, на Ба-
лан. Той се утвържда-

ва като талантлив съз-
дател на много съвре-
менни думи и яростен 
противник на чуждици-
те в него. Впрочем са-
мата дума „чуждица“ е 
сътворена от Балан. За-
едно с още много, без 
които не можем да си 
представим съвремен-
ния ни език – общувам, 
заплаха, възглед, хижа, 
гледище, излет, влак...

 И се опитвам да си 
представя, ако сега, 60 
години след смъртта 
на този забележителен 
учен, патриот и стро-
ител на съвременния 
български език, той въз-
кръсне и реши да седне 
на по кафе в някое заве-
дение на „Витошка”? Не! 
Не бива! Той не заслу-
жава тази инквизиция. 
Академикът преживява 
смъртта на любимата си 
жена и четири от деца-
та си, твърде малки. Но 
това не би преживял. 
Смисълът на живота и 
делото му в наши дни 
и особено в последни-
те три десетилетия за-
губиха стойност. Ако 
трябва да бъдем чест-
ни, ние, днешните бъл-
гари, подценихме отго-
ворността да пазим кра-
сотата и чистотата на 
свещения език. И в не-
го спокойно се разхож-
дат турцизми (особено 
сред топонимите), ру-
сизми, гърцизми и дру-
ги случайни скитници. А 
в последните три десе-
тилетия покрай всичко 
друго и езикът е обект 
на отстрел. Първото, ко-
ето ще установи акаде-
микът, е, че въпреки фе-
министките фойервер-
ки женското начало в 
българския език е на 
изчезване. Вече няма 
колежка, лекарка, жур-
налистка, кметица... На 
всички тези понятия 
им пораснаха бради и 
мустаци и е трудно да 
разбереш кой от какъв 
пол е. Другото – зачерк-
нахме звателния падеж. 
Само неграмотен човек 
ще се обърне към няко-
го с „Иване”, „Марийке”. 
Но най-страшно е поло-
жението с марокански-
те, извинете, англоаме-
риканските „скакалци”, 
назовани от акад. Балан 
чуждици. Вече е почти 
нецензурно да кажеш 
място, посока. Разби-

ра се, локация и дес-
тинация! Фен, тийней-
джър и бодигард отдав-
на станаха своици (пак 
по Балан). И как да ти 
се обърне езикът да ка-
жеш юзър, джойнтвам 
се, уъркшоп, флашмоб, 
имиджмейкър и пр. Ся-
каш ме зашлеви жур-
налистката по радиото 
със „стайлинг – народ-
на носия”. Къде отиде 
ритъмът и мелодията 
на езика ни? Но тук ид-
ва следващата питанка 
– кой разпръсва семе-
то на плевелите? Не са 
бабите от Гигинци, Жа-
бокрът и Кърнаре. Оп-
ределено това са днеш-
ните заспали будители 
- журналистите, инте-
лектуалците, титулу-
ваните учени и негра-
мотните политици. По-
следни в този строй се 
препъват учените от 
Института по бългрски 
език към БАН, които ни 
убеждават доста неу-
бедително, че това би-
ло естественото разви-
тие на езика. Когато са 
нови понятия – да, но 
в 90% от случаите не е 
така. Да не би някой от-
някъде да дава дирек-
тиви? Знае ли човек?! 
Достойнството на дър-
жавата зависи в крайна 
сметка от достойнство-
то на хората, от които 
е съставена, беше ка-
зал някога английски-
ят философ Джон Стю-
арт Мил. Апатията, ко-
ято ни е налегнала ка-
то смог, ни прави без-
различни към чистота-
та на езика, свободата 
на словото, защитата 
правата на обезправе-
ните. Последният бъл-
гарин, яростно бранещ 
езика ни, беше вели-
кият Хайтов. Други ня-
ма. А за това дали ня-
кой е чувал за акад. Ба-
лан, разбира се, не съм 
прав. Има метростан-
ция „Акад. Александър 
Теодоров- Балан”. Зна-
чи някой я е лайкнал, а 
друг я е постнал. А ние 
като юзъри можем са-
мо да кликнем нещо в 
съпорт. Така де! Затова 
– стой си там в светлия 
свят, драги родолюбе-
цо! От нас:

- Чао, дядо Балан! 
Бай-бай!

иван ВасЕВ

ÍÅÏÐÅÕÎÄÍÈ ÑËÎÂА
Ñв. Èван Ðилñêи

не търсете първенство и на-
чалства, но помнете оногова, 
който е казал: „онзи, който ис-
ка да бъде по-голям всред вас, 
нека бъде слуга на всички.“
Ïаиñиé Õилендарñêи

о неразумний юроде! Защо 
се срамуваш да се наречеш 
българин и не четеш, и не го-
вориш на своя език? или бъл-
гарите не са имали царство 
и държава? толкова години 
са царували и са били славни 
и прочути по цялата земя и 
много пъти са взимали данък 
от силни римляни и от мъд-
ри гърци. и царе, и крале са 
им давали своите царски дъ-
щери за съпруги, за да имат 
мир и любов с българските 
царе. от целия славянски род 
най-славни са били българи-
те, първо те са се нарекли ца-
ре, първо те са имали патри-
арх, първо те са се кръстили, 
най-много земя те завладели. 

Ñоôрониé Âра÷анñêи
Защото человеческата ду-

ша доде не претърпи скръб, 
труд и теснота, не може да се 
поднови и украси.

Ä-р Ïеòúр Áерон
това дело възприех аз... 

Всякой, който види тази книж-
ка, надея се да се зарадва, а 
най-много учителите, защото 
тия, струва ми се, отколя щя-
ха да изоставят псалтирите и 
часословите, от които децата 
не разбират нищо, ако имахме 
някоя книга на нашия език, на-
печатана за тях.

Âаñил Аïрилов
каквото можах – направих, 

по-хубаво нека направят мо-
гъщи.

Ïеòêо Ð. Ñлавеéêов
Всяка власт, която се отда-

лечава от народа, пада като 
дърво отсечено в корена.

Õриñòо Áоòев
няма власт над оная глава, 

която е готова да се отдели от 
плещите си в името на свобо-
дата и за благото на цялото 
човечество.

Âаñил Ëевñêи
и не забравяйте – Времето 

е в нас и ние сме във време-
то, то нас обръща и ние него 
обръщаме.

Âаñил Äруìев 
Един народ, който има съз-

нание, култура,  писменост, 
наука, непременно ще има 
светла и трайна бъднина!

Èван Âазов
и ний сме дали нещо на све-

та, и на вси славяни книга да 
четат.

Ñòоÿн Ìихаéловñêи
В царството на тиквите кра-

туната е цар.

от ляво на дясно: мартин теодоров, алексан-
дър теодоров-Балан, атанас теодоров, миха-

ил теодоров-Балански, Георги тодоров
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Без кислород 
за 5 секунди 

Любопитно по света

Êîñìîíàâòè 
â ñêàôàíäðè

1000 дíи íа 
Îктоберôест

Древни статуетки или рисунки на хора, ко-
ито могат да бъдат оприличени на астрона-
вти в скафандри, са откривани навсякъде по 
света. Те са датирани от учените от различ-
ни периоди от човешкото съществуване. Раз-
бира се, тези прилики могат да се отдадат 
просто на случайността или на въображени-
ето на техния автор, но сходството поняко-
га е стряскащо точно. Мистерията се засил-
ва и заради липсата на научно обяснение за 
тяхната поява.

страницата подготви 
иван ВасЕВ

Кулата в Пиза е една от 
най-известните забележи-
телности в света. От око-
ло 800 години насам тя е 
наклонена, но не пада. За-
що това е така? Инженери 
и учени са провели реди-
ца изследвания и са дости-
гнали до извода, че причи-
ната, която кара кулата да 
се накланя, е същата, пора-
ди която тя не пада, пише 
Travel + Leisure. През 1173 
г. започва строителство-
то на новата камбанария 
на катедралата в Пиза. До 

втората година на строи-
телните работи тя вече за-
почва да се накланя. След 
завършването й през 1370 
г. кулата е с наклон от око-
ло два градуса. През XX век 
тя вече се измества с около 
0,12 см годишно. До 1990 
г. кулата е наклонена под 
ъгъл от 5,5 градуса (около 
4,5 м). Между 1999 и 2001 
г. експертите се опитват 
да намалят наклона X с 0,5 
градуса. Въпреки накланя-
нето, корекциите и некол-
кото силни земетресения, 

кулата продължава да не 
пада. Ново проучване на 
италиански учени твър-
ди, че причината е т.нар. 
динамично взаимодейст-
вие между почвата и кон-
струкцията на кулата. Тъй 
като кулата е неогъваема 
и висока (58 метра), а зе-
мята под нея - мека, всеки 
път, когато има земетре-
сение, вибрационните ха-
рактеристики на конструк-
цията се променят, така че 
кулата да не резонира със 
земното движение.

всеки ще експлодира, 
защото атмосферното 
налягане в него би на-
маляло с  около 21%.

* Всяка сграда, на-
правена от бетон, ще 
се превърне в прах. 
Кислородът е важно 
свързващо вещество в 
бетона.

* Всяка жива клетка 
ще се взриви в мъгла 
от водороден газ. Во-
дата е 1/3 кислород, 
без него водородът ще 
премине в газообраз-
но състояние и обемът 
ще се увеличи.

* Океаните ще се из-
парят и отправят към 
Космоса. Без кисло-
род водородът е сво-
боден да се движи към 

горната тропосфера и 
в крайна сметка към 
Космоса.

а какво би било, 
ако количеството на 
кислорода се удвои?       

* Ще получим по-ни-
сък разход на гориво.                                                      

* Ще бъдем по-щаст-
ливи и съсредоточени.                                                      

* Допълнителният 
кислород ще подобри 
нашите познание, вни-
мание и физическа ра-
ботоспособност.                                                                 

но…
* Ще има гигантски 

насекоми. Размерът на 
тялото на насекомото 
е обвързан с количе-
ството на кислорода 
в атмосферата.

 Децата растат по-
бързо през есента.
 Котката спи 70% 

през своя живот.
  Повечето гра-

бежи се случват във 
вторник.
 Ако акулата плу-

ва с корема нагоре, 
изпада в несвяст.
 Изплашеният чо-

век вижда по-надале-
че.
 ОК - това е най-

популярната дума в 
света.
 Охлювът може да 

спи до 3 години.
 Знамето на Аляс-

ка е създадено от 
13-годишно момче.
  Най-крадената 

книга в английски-
те библиотеки е Кни-
гата за рекордите на 
Гинес.
 В пустинята Са-

хара веднъж е валял 
сняг - на 18 февруари 
1979 година.
 В Сиена, Италия, 

не може да бъдеш 
проститутка, ако се 
казваш Мария.
 В казиното в Лас 

Вегас няма часовни-
ци.
 Нито един лист 

хартия не може да се 
прегъне на две пове-
че от 7 пъти.
 American Airlines 

са икономисали 40 хи-
ляди долара, премах-
вайки една-единстве-
на маслинка от сала-
тите, предназначени 
за първа класа.
 Венера е един-

ствената планета в 
Слънчевата система, 
която се върти обра-
тно на часовниковата 
стрелка.
 Средно 100 чове-

ка на година умират 
от задавяне с писалка.
 Да близнеш лакъ-

тя си, е невъзможно.
 Почти всеки, кой-

то е прочел този текст 
дотук, се е опитал да 
близне лакътя си.
 Ежедневно жите-

лите на САЩ изяждат 
18 хектара пица.
  Носът расте в 

продължение на це-
лия живот.
 Отпечатъците на 

езика са индивидуал-
ни за всеки човек.
 На тялото на един 

човек живеят повече 
организми, отколкото 
са хората в целия свят.
 Един косъм може 

да издържи до 3 кг на-
товарване.
  Ако съберете 

всички числа, марки-
рани на рулетката в 
казиното, ще получи-
те магическото число 
666.

Çíàåòå 
ëè,  ÷å...

Защо наклонената 
кула в Пиза не пада

Какво би станало, 
ако кислородът 
от Земята изчез-

не само за 5 секун-
ди? Едва ли допуска-
те какви ще бъдат по-
следиците. 

Вижте:
* Всеки на плажа 

веднага ще получи 
слънчеви изгаряния.  
Кислородът във въз-

духа предпазва кожа-
та ни срещу UV-лъчи-
те на светлината.

* Небето през деня 
ще се стъмни. По-мал-
ко частици да отразя-
ват светлината озна-
чава по-тъмно, почти 
черно небе.

* Всички частици 
от необработен метал 
веднага ще се заварят 

една към друга. 
Единственото, кое-

то предотвратява спо-
яването на метали при 
допирането им, е окис-
леният повърхностен 
слой.

* Земната кора ще 
се разруши. Кислоро-
дът представлява до 
45% от земната кора.

* Вътрешното ухо на 

До края на тазгодиш-
ното издание на Ок-
тоберфест, Гюн-
тер Вернер ще 
е прекарал 
почти 1000 
дни на 
маса на 
н а й - г о -
л е м и я 
б и р е н 
фести-
вал в 
с в е т а 
за 60 
години. 
„Никога 
не съм 
п р о п у с -
кал ден”, 
казва 76-го-
дишният ба-
варец. Той е 
бил на 16 години, 
когато за първи път 
посещава фестивала в 
Мюнхен. 

Вернер има запазе-
на маса под номер 180 
в шатрата Шотенхамел. 
Управителят й Кристи-
ан Шотенхамел дори не 

ча-
ка да му се обади за 
резервация. Той знае, 
че старият му клиент ще 
дойде.  В края на 80-те 
години Вернер, който 
е от Пулах, близо до 

Мюнхен, е имал даже 
телефон до масата 

пет или шест го-
дини. След това 

са се появили 
мобилните 

телефони. 
В е т е р а -
нът при-
з н а в а , 
че е бил 
л е к о 
нервен 
п р е д и 
6 0 - и я 
си фес-

т и в а л . 
За цере-

м о н и я т а 
на откри-

ването се е 
издокарал в 

кожените панта-
лони на баща си и 

е обновил шапката си 
с нови пера и стръкче 
хмел. През първия ден 
е изпил осем бири, по 
един литър.       

„Не е чак толкова 
много”, коментира Вер-
нер.

Загадки
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От стр. 1
Убедени сме, че не-

посредственият кон-
такт с читателите е до 
голяма степен в осно-
вата на успехите на 
„Пенсионери – За ва-
шето здраве”, преми-
нал през какви ли не 
обществени, полити-
чески и икономически 
кризи, за да стигне до 
своя 30-и юбилей, по-
раждащ завист у дос-
та конкуренти. Надява-
ме се в средата на ид-
ната година да го от-
бележим толкова оби-
чани, предпочитани и 
силни, както винаги е 
било. Поредното госту-
ване обаче е по-раз-
лично от всички ос-
танали. Поканиха ни 
повече от 100 або-
нати от плевенско-
то село Подем. То-
зи феномен нямаше 
да е възможен, ако 
Иво Ангелов, член 
на редколегията, не 
бе положил усилия, 
разказвайки за бол-
ките и радостите на 
своите съселяни на 
страниците ни. Без 
излишна скромност 
ще добавим, че жур-
налистическият и 
редакторският труд 
на екипа явно раж-
да добър духовен про-
дукт, предизвикващ 
доверие. Ако „стока-
та” ни не е качествена, 
няма сила, която да за-
стави когото и да било 
да даде предварително 
парите си за нея. 

Когато пристигнах-
ме в обедните часове, 
пенсионерският клуб 
беше пълен в очаква-
не на гости. Беше чис-
то, светло и уютно, с ус-
михнати и сърдечни хо-
ра – с  усещане за топ-
лота и уважение. Уред-
ничката Цветанка ди-
митрова се беше по-
старала доста всички 
да се чувстват уютно. 
Усмихната, на входа тя 
заедно с кмета на се-

лото никола Христов 
сърдечно се здрависа 
с нас. Иво ни предста-
ви и описа домакините 
така: „Обикновени тру-
дови хора – бивши кме-
тове, адвокати, учите-
ли, служители. Дълго-
годишни читатели на 
вестник „Пенсионери”. 
С една дума, приятели.”

историята и към велики-
те българи.

Бившият директор на 
училището стоил ата-

насов заяви: „Чудесно 
го списвате! Продължа-
вайте все така!” И бе дос-
та рязък, защото според 
него гражданският до-
говор между държава-
та и народа е нарушен. 
Тя е абдикирала. Оставя 
всеки сам да се оправя с 
крадци и убийци – кой 
както може. Припомни, 
че в началото на прехо-

да дружно са успели да 
прогонят самонастани-
ли се цигани, след като 
тогавашният министър 
Данов при много оплак-
вания вдигнал рамене: 
„Разбирам ви, но нищо 
не може да се направи.”

Г-н Атанасов препо-
ръча да пишем по-
вече за Русия, защо-
то няма къде другаде 
да се прочете истина-
та за прогреса в брат-
ската страна, за обста-
новката в Украйна и за 
чистотата на българ-
ския език. Той също 
ни поздрави, че бра-
ним българския дух 
и българщината, но 
му липсва рубриката 
„Спомени далечни”.

Евдокия Петрова 
е бивш финансов служи-
тел. Сподели, че трево-
гите й са заради ниски-

Мъдър вестник – 
за мъдри хора

станка Първанова е 
бивша кметица на село-
то. Според нея идеята да 
публикуваме романа на 
Стефан Данаилов като 
четиво с продължение 
е чудесна: „Прекрасна е 
възможността да го про-
четем, тъй като възраст-
ните хора трудно могат 
да си позволят да си ку-
пят хубава книга.” В сво-
ето изказване сподели 
колко трудно живеят са-
мотните пенсионери и 
помоли да продължим 
да настояваме пред уп-
равляващите най-после 
да увеличат вдовишка-
та добавка. Нещо, кое-
то те отдавна обещаха, 
но не изпълниха. 

В този дух бе и емо-
ционалното изказване 
на бившата учителка 
Златка крумова, коя-
то за 40 години всеот-
даен труд получава 330 
лв. месечно. Много бол-
ка и носталгия имаше в 
думите й, че вече ги ня-
ма вълнуващите детски 
тържества. Цяло съби-
тие в селото е да видиш 
новородено: „Останали 
са ми само признател-
ността и обичта на би-

вшите ми възпитаници” 
– тъжно заключи педа-
гожката. Това не е ни-
как малко, но хората ка-
то нея заслужават много 
повече. Държавата им 
е голям длъжник. Г-жа 
Крумова обича вестни-
ка, чака го с нетърпе-

ние всяка сряда. Поз-
драви ни за патриоти-
зма, който все по-ряд-
ко се среща в медиите, 
за отношението ни към 

Кметът ни привет-
ства с добре дошли. 
Сподели, че харесва 
изданието, и го оцени 
така: „Мъдър вестник – 
за мъдри хора.” Добави, 
че му предстои пенси-
ониране и обезателно 
ще се абонира. Благо-
дарим ти, кмете! Пред-
седателят на пенсио-
нерския клуб Веселин 
Врачовски, офицер от 
запаса, е абонат отско-

ро. В изказването си бе 
категоричен: „Най-ху-
бавото от всички изда-
ния за пенсионе-
ри!” Постави шес-
тица на „Разми-
слите” на главния 
редактор, одобри 
ю р и д и ч е с к и т е 
консултации, кои-
то според него се 
списват изключи-
телно достъпно за 
обикновения чи-
тател и са полез-
ни. Харесват му и 
кръстословиците, 
но смята, че някои 
от тях са с повише-
на трудност. Изне-
нада ни с бележка-
та си, че с ниска-
та цена трудно ще 

издържим 
в бъдеще 
при настоящо-
то и предстоя-
що поскъпване 
на всичко. Не че 
ние не го знаем, 
но когато сме 
принудени да 
вдигнем с ня-
колко стотинки 
цената, първата 
мисъл е за або-
натите – как ще 
посрещнат това, 
ще разберат ли, 
че нямаме дру-
га възможност, 
че е единстве-
ният начин на-

шият-техен „Пенсионе-
ри” да оцелее. Затова и 
онези, които са си га-
рантирали получаване-
то на вестника в домо-
вете, ползват предим-
ството да не доплащат 
разликата. Изненада ни 
прозорливостта на г-н 
Врачовски и му благо-
дарим за разбирането.

иво ангелов е само 
на 35 г. Енергичен, сър-
цат, изключително 
вежлив. Роден е в Пле-
вен, но израства в По-
дем. Баща му Илия е 
електротехник, а май-
ка му Клавдия – кули-
нарка. Той обича перо-
то и словото от годи-
ни. С умиление си спом-
ня как в училище препо-
давателката по бъл-
гарски език и литера-
тура г-жа Симеонова 
го е похвалила, че има 
голям потенциал да 
борави с думите. След 
няколко недобри оцен-
ки най-сетне Иво с раз-
биране започва да усво-
ява произведенията на 
класици и исторически 
автори. Учителката 
го държала на нокти до 
последно, за да се осъз-
нае и да поправи успе-
ха си, преди да започне 
сам да излага мислите 
и чувствата си върху 
белия лист. 

През годините 
участва с репортажи, 
коментари, интервю-
та в няколко печатни 
издания и в популяр-
но радио. Сътрудничи 
на в. „Пенсионери” от 
2016 г. Впечатлява го 
липсата на пошлост, 
бездушие и жълтини. 
Влюбва се в доброто 
сърце на вестника. Ба-
бите и дядовците му си 
отиват от този свят 
рано. Вероятно заради 
това е мил и внимате-
лен с възрастните хо-
ра. Радостен е и от фа-
кта, че сред тамошни-
те ни приятели има и 
млади семейства. Иво 
споделя, че най-голяма-
та му награда са думи-
те на 86-годишна жена, 
която, четейки мате-
риалите, публикувани 
във вестника, възкли-
ква: „Ти ми върна вяра-
та в живота!”

Чрез многобройни-
те си интервюта с 
известни личности 
той почти всяка сря-
да влиза в домовете на 
читателите ни. Ето 
защо в края на сре-
щата беше награден 
със специална грамо-
та от главния редак-
тор г-н Петьо Дафин-
кичев. В обръщението 
си към него той заяви: 
„Иво ни учудва с уме-
нието да намери път 
към личности, към ко-
ито ние не сме успя-
вали. Нямам подобен 
пример в дългогодиш-
ната си журналисти-
ческа практика.”

Петьо даФинкичЕВ, Маргарита лоЗаноВа, соня ВълкоВа, наталия гЕнадиЕВа

Щрихи от 
портрета 
на нашия 
сътрудник

те пенсии, скъпите ле-
карства и безотговор-
ното здравеопазване, 
превърнало пациента 
в клиент, а доктора – в 
търговец. „Старчески-
те домове и хосписите 
у нас са само за богати-
те. Нямаме пари за тях” 
– тъжно заключи 80-го-
дишната читателка.

Намерихме 
време да по-
говорим и за 
п е н с и о н е р -
ския клуб в 
селото. В не-
го членуват 
90 души, поч-
ти всички са 
абонати на на-
шия вестник. 
За съжаление 
уредничката 
е назначена 
само на 4 ча-
са, но въпре-
ки това успява 
да организи-
ра интересни 
мероприятия, 
п р а з н и ц и , 

чествания на рождени 
дни, екскурзии, срещи 
с приятелски клубове. 
Членуват в СП-2004, но 
не знаят какво се случ-
ва със съюза, от който 
ги търсят единствено 
за членския внос. На 
повечето повдигнати 
въпроси главният ре-
дактор и Маргарита 
Лозанова отговаряха 
своевременно. Диало-
гът бе откровен и ин-
тересен. Научихме как-
во харесват читатели-
те, а те – какви са пла-
новете ни за бъдеще-
то. Определено и гос-
тите, и домакините бя-
хме удовлетворени от 
общуването и то щеше 
да продължи още дъл-
го, но ни чакаше път и 
важни редакционни за-
дачи в София.

Тръгнахме си убе-
дени, че абонатите 
тук ще се множат. До-
бре би било, ако и на 
други места тези, кои-
то ни харесват, общу-
ват помежду си, съби-
рат се, обсъждат всеки 
брой. При посещение-
то в Пловдив разбрах-
ме, че е така. В Гурково, 
Добричко – също. Ня-
кога имаше клубове на 
любителите на „Пенси-
онери” в Шумен и Пър-
вомай. Може традици-
ята да се поднови. Та-
ка при постоянен кон-
такт със „секция по ин-
тереси” ще получаваме 
информации за случ-
ващото се при тях, ще 
разказват за важни съ-
бития и достойни съ-
граждани - съселяни.

Стигнахме до столи-
цата, доволни от рей-
да, съжалявайки само, 
че други ангажименти 
и задължения попре-
чиха целият ни дру-
жен колектив да изпи-
та удоволствието от чу-
десната среща с абона-
тите.

Стоил атанасов

Златка крумова

Главният редактор връчва грамота на иво ангелов

Веселин Врачовски

никола Христов



30.X. - 5.XI.2019 г.
44

2

Български34 Проза Поезия

Åñåííî

МИЗАНТРОПИЯ

Олтар

Ðîìаíúò íа ìîÿ æивîò
×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Следва

5

Продължение от бр. 43 
Кондов беше из-

ключителен артист. 
Няма да забравя как 
в „Сълза и смях” иг-
ра в едно предста-
вление по разкази 
на Чехов. Изпълнява-
ше монолог за вреда-
та от тютюна. До мен 
седеше Манол Мано-
лов – Симолията, го-
лям български фут-
болист, централен за-
щитник на ЦСКА и на 
националния отбор. 

Беше страшен мъжага. 
Видях го как плаче то-
зи човек… Един траги-
чен момент, който Си-
молията направи още 
по-трагичен.

Уникален актьор бе-
ше Иван Кондов! Но и 
чудак. Много се обича-
хме и до последно бя-
хме близки. Той беше 
свидетел на всичките 
ми щуротии и драми.

Помня как една ве-
чер бате Ваньо се вър-
на вкъщи и каза: „Ро-
си, виж какво е напи-
сал Иван Радоев – „Ба-
ладична поема”!” Все се 
опитвах да я науча на-
изуст:

„Старият кораб/ 
който толкоз години/ 
служеше вярно/ и в бури, 
и в тихи пристанища/ 
старият кораб/ със си-
ньото знаме/ - небето 
над него…/ старият 

кораб…/ който сваля-
ше обич за гладните…” 
И така нататък.

Мама си отиде 
неочаквано.

***
Върнаха ме в Бо-

тевград като млад-
ши сержант. Бе-
ше зима, голям 
студ. Температури-
те – минус трийсет 
и пет градуса. Бях 
шеф на караула, на 
всеки половин час 
правех развод на 
войниците. В стаята 
влезе един от стар-
шините: „Младши 
сержант Данаилов, 
елате, ако обича-
те!” Излязох. Той 
се обърна към мен: 
„На колко години 
беше майка ти?”

Краката ми се под-
косиха. Разбрах какво 

е станало.
Обадих се вкъщи, 

татко помоли да изча-

кам: „Ще изпратя кола 
да те докара.” Не из-

държах. Реших да се 
прибера пеша. Изля-
зох от Ботевград, поех 
към планината и чак то-
гава си казах: „Къде си 
тръгнал, то там и въл-
ци има…”

Жалко, че мама не ус-
пя да ме гледа на сце-
ната и в киното. Затова 
пък баща ми стана щаст-
лив свидетел на успехи-
те ми. Особено след ка-
то изиграх майор Дея-
нов в сериала „На все-
ки километър”. Сцена-
ристката Свобода Бъч-
варова ме нарече „бъл-
гарския Робин Худ”.

Мама си отиде мно-
го млада – на петдесет 
и две години. Голяма 
сладурана беше. Пом-
ня последната ни сре-
ща – бях в отпуск от ка-
зармата и бързах, за да 
ходя по гаджета. Вече 
се бях изкъпал, турил 

си бях модерни дре-
хи, а тя лежеше. Би-
ла в болница, после я 
пуснали. Знаех, че не 
е добре, но за мен то-
ва си беше нормално. 
Откакто влезе в кри-
тическата възраст, 
все нещо не беше на-
ред. Не знаех какво 
става с нея. Лежеше 
си, усмихваше се и по 
едно време каза: „По-
пей ми малко бе!” А 
аз я срязах: „И какво 
да ти пея… тра-ла-ла-
ла…”

Прибрах се от ка-
зармата, за да се прос-
тя с мама. За пръв път 
си дадох сметка какво 
е тя за мен. Баща ми 
беше по-стар от нея 
с шест години. Вър-
вях и се чудех: „До-
бре, а сега? Той е по-
болнав, има високо 
кръвно, разни сериоз-
ни болежки… Трябва 
да предприема нещо.” 
Замислих се за бъде-
щето си.

мама и татко

Не знаем колко са на брой,
те, будителите на България. 
Велики и безименни във строй
наравно коленичат  пред олтара й.

Началото Методий и Кирил
положиха със свойте ученици.
Не жалеха живот предраг и мил,
на слово и на букви мъченици.

С молитвите свети Йоан
от рилски дебри будеше народа,
насочваше го в път избран
към рая, който да го води.

Паисий, хилендарският монах,
написа пламенна и свята книга.
Със нея на богат и сиромах
духът на българина се въздига.

От страници на Рибния буквар
народът знания събира.
От Доктора Берон това е дар,
неспирно мъдрост да извира !

На игото в бездънната тъма
безброй незнайни възрожденци
разхвърляха зрънца от светлина,
за да се родят чутовни опълченци.

И днес не жалят своя труд
художници, актьори и учители.
С кристална чистота на изумруд
блестят заслужено като будители.

Не знаем колко са на брой
дейците на културата в България,
но има винаги несменен часовой
на пост заветен пред олтара й.

тео Петков, Владая

За да го има, трябва да убие
надеждата и вярата в

 доброто! …

Когато липсва 
думичката – ние
и азът се развихри 
във живота,
и сляп, и глух е за 
човешки скърби,
готов е с отмъс-
тителна 

ехидност
живота ти така да 

преобърне,
че даже дяволът да му завиди,
не се плаши от зверската жестокост,
по-силен си с искрицата от Бога.
Духът е свят и идва отвисоко,
със своята любов ще ти помогне.

За да го има, трябва да убие,

дори светът пред него да се свърши.
Но никой грях не може да надвие
и да прогони божието милосърдие!

Веселка колЕВа

За да го има, трябва да убие
надеждата и вярата в

 доброто! …

и азът се развихри 

ехидност
живота ти така да 

преобърне,
че даже дяволът да му завиди,
не се плаши от зверската жестокост,
по-силен си с искрицата от Бога. дори светът пред него да се свърши.

По уличка тиха и тясна
пристигна при нас есента.
И в двора тревата ни прясна
изпя си и тя песента.
Липата е вече без дреха
и всеки клон е плешив.
Навява обаче утеха
с фасона си още красив.
Тополата стройна и горда,
опънала голо бедро,
изглежда, пилон е на борда-
към ореха гледа с добро.
А той пък със голите клони
си гледа надолу в пръстта.
От вятъра прави поклони
на струпани долу листа.
Цветята във двора се свиха,
напръскани с жълта боя.
И охлюви в пръст се завиха,
асмата без плод овдовя.
А вятърът ниско си духа
и гони по пътя листа.
Щурците се вече обуха
да дочакат поне пролетта...

никола аПостолоВ, софия
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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.
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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.

В събота преди Ар-
хангеловден e една от 
трите големи задуш-
ници през годината – 
Архангеловата задуш-
ница. На тази дата се 
отбелязва големият 
християнски празник 
Събор на свети Архан-
гел Михаил, наричан 
още Архангеловден, 
Свети Рангел, Аралам-
бо. Празникът е посве-
тен на Архангел Миха-
ил, защото той е „чи-
ноначалник и воево-
да” на всички ангели 
от йерархията - сера-
фими, херувими, сили, 
власти и начала. Свете-
цът е водач на небесни-
те сили и борец против 
духовете на тъмнината. 
Когато един от висши-
те ангели се възгордял 
и при падането си по-
влякъл и други духове, 
св. архистратиг Михаил 
застанал начело на ан-
гелите, които продъл-
жили вярната си служ-
ба на Господ.

Според народни-
те вярвания при по-

дялбата на света Гос-
под поверил на св. Ар-
хангел душите на мърт-
вите. Архангел Михаил 
примамвал душата със 
златна ябълка и с нож 
или сабя я изваждал от 
тялото на умиращия. 
Затова народът нарича 
светеца още вадидуш-
ник, душевадник. Зато-
ва светецът се изобра-
зява най-често с везни 
в ръце да измерва гре-
ховете на хората. 

С Архангеловден 
свършват празниците 
на старата година, ко-
гато настъпва прехо-
дът от есен към зима. 

Тя е наречена още 
войнишка, защото вой-
ните, които води Бъл-
гария за обединението 
си в началото на мина-
лия век - Сръбско-бъл-
гарската, Балканската, 
Междусъюзническа-
та и Първата световна, 
започват в навечерие-
то на ноември. Затова 
в този ден се прави по-
мен и за загиналите за 
родината воини. 

Архангелова 
задушница

2 ноЕМВри

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи 

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси же-
на да го гледа като личен 
асистент с уточняване на-
чина на заплащане 

0894/608910 - прода-
вам девет тракийски носии

0876/603884 - прода-
вам ледоходки срещу под-
хлъзване - 20 лв. с достав-
ката

0988/351784 - купувам 
стари календари с картини 
живопис и репродукции

0887/916699 - прода-
вам дамски кожух - нов, от 
агнешка кожа. Цена 100 лв.

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 

0876466328 – купувам 
гараж надземен, без зна-
чение на квартала, в Со-
фия и кварталите

0878/768442 - спешно 
продавам стара къща в с. 
Агагово, годна за живее-
не, с ток, вода, гараж, ас-
ми, геран - 4000 лв.

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-

Ноември посте-
пенно ни прибли-
жава към зимата. 
Предвид дълго за-
държалото се не-
обичайно топло 
време през октом-
ври очаквания-
та за първите дни 
на ноември са за 
сравнително топло 
и слънче-
во време.  
О к о л о 
2-3 се 
о ч -
аква 
вло-
ш а -
в а -
н е 
н а 
в р е -
м е т о 
и дъ-
ж д о в е , 
което ще 
доведе до 
спадане на темпе-
ратурите. След то-
ва до края на де-
сетдневието вре-
мето ще бъде с 
променлива об-
лачност до слън-
чево, като сутреш-
ните температури 
ще са ниски, ще 
достигат и отрица-
телни стойности, а 
дневните ще са все 
още в положител-
ната скала. През 
второто десетдне-
вие се очакват дъ-
ждове и застудява-

не на времето, но 
ще има и ясни, и 
слънчеви дни. Тем-
пературите обаче 
ще достигат по-ни-
ски стойности през 
деня.  През трета-
та десетдневка се 
очакват повече об-
лачни дни и такива 
с валежи, а слън-

цето все по-
рядко ще 

се по-
к а з в а . 

В е т -
р о -
вете 
щ е 
б ъ -
д а т 
п о -
ч е с -

то от 
изток-

северо-
изток, ка-

то с тях ще 
нахлува студен 
въздух. На много 
места сутринта ще 
има мъгла. 

Температурата 
се очаква да вари-
ра между следните 
стойности: през де-
ня: 10°C, а през но-
щта – 1 градус.

В миналото са 
били регистрирани 
следните екстрем-
ни стойности: мак-
симален рекорд 26 
градуса, а най-ни-
ската е била -15 
градуса.

Времето 
през ноември

  На 5.11.2019 г. 
се навършват 
15 години 

от смъртта на любимия ни 
ТРИфОН НИКОЛОВ 

ТИЛКИДЖИЕВ
  За скъпия и прекрасен чо-

век забрава няма! Вечно ще ос-
танеш жив в сърцата и душите 
ни. Поклон пред светлата ти памет! 

от съпруга, дъщеря, снаха, зетьове, 
 внуци и правнуци

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

0888/808583 - купувам 
стари немски велосипеди 
„Мифа“, „Диамант“ и др.

0897/615261 - продава 
плетени дамски и мъжки 
чорапи и терлици

На 7.10.2019 г. 
почина 

ЦВЕТАНА МАРИНОВА 
РАШКОВА

родена на 2.1.1937 г. 
 с. Косово, Видинско   

Престана да тупти едно от-
зивчиво сърце, изпълнено с 
обич и уважение към всички. 

Твоята скромност, честност, искрена доброта, 
веселите народни песни и вкусните баници и 
сладки ще останат завинаги в нашите сърца. 

Поклон пред светлата ти памет! 
от опечаленото семейство, роднини, 

близки и познати от с. косово, обл. Видин

СъОбЩЕНИЕ
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 

таен апартамент в Плов-
див, ж.к. „Тракия“

0885/728834 - про-
давам къща и земедел-
ска земя в с. Приселци, 
на 10 км от Варна. Много 
изгодно!

0888/803836 - прода-
вам 10 дка земя край гла-
вен път Хасково - Маказа

0894/646586 - прода-
вам двустаен монолитен 
апартамент на четвъртия 
етаж в перлата на Родо-
пите - Баните, Смолян-
ско, или заменям за ху-
бава 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

На 1 ноември 2019 г. 
се навършват

40 дни
от смъртта на

ВАСИЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
на  89 г.

 от с. Подем, обл. Плевен,  
общ. Долна Митрополия
Добрите хора не умират, не 

се превръщат в пепел и в дим, 
те оставят светла диря, по която да вървим.

Благодарим ти за голямата обич, твоята добро-
та, твоето трудолюбие и справедливост. 
Ще останеш жив в нашите сърца! Почивай в мир!

от съпругата, децата и внуците
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30 октоМВри, 4 лУнЕн дЕн, 
нарастВаЩа лУна, лУна В 

стрЕлЕЦ 
Денят минава леко и инте-

ресно, но ще ви радва и пред-
лага нови възможности и прият-
ни изненади. Ще бъде комфор-
тен за всички, свикнали да  жи-
веят по график.
31 октоМВри, 5 лУнЕн дЕн, 
нарастВаЩа лУна, лУна В 

стрЕлЕЦ 
Във финансово отношение 

няма да имате затруднения. На-
чалото на седмицата е  благо-
приятен период за обучение и 
получаване на нови знания. Мо-
же да експериментирате и да 
пробвате силите си на ново по-
прище.

1 ноЕМВри, 6 лУнЕн дЕн, 
нарастВаЩа лУна, 

лУна В коЗирог 
Хората, склонни към леко-

мислие, ще се нуждаят от сери-
озна опека. Слава богу, те ще 
проявят здрав разум да се вслу-
шат в добрите съвети.

2 ноЕМВри, 7 лУнЕн дЕн, 
нарастВаЩа лУна, 

лУна В коЗирог 
Заложете на собствените си 

сили. Старайте се да привлече-
те към себе си максимум вни-
мание.

3 ноЕМВри, 8 лУнЕн дЕн, 
нарастВаЩа лУна ВъВ 

ВодолЕй 
Възможно е да усетите въ-

трешен дискомфорт, неувере-
ност в утрешния ден. Влюбени-
те започват да се съмняват в чув-
ствата на своите половинки, ста-
ват по-подозрителни и ревниви.

4 ноЕМВри, 9 лУнЕн дЕн, 
ноВолУниЕ, лУна ВъВ 

ВодолЕй 
Не вярвайте на думите на 

малко познати хора, което мо-
же да доведе до сериозни про-
блеми.  Звездите обещават ус-
пешен  ден. Но трябва да имате 
предвид, че  те са на страната 
на целеустремените.

5 ноЕМВри, 10 лУнЕн дЕн, 
нарастВаЩа лУна, лУна 

ВъВ ВодолЕй 
Желаещите да имат успех 

може да тръгнат по пътя на ви-
сока концентрация по отноше-
ние на поставените задачи, без-
гранично трудолюбие и  готов-
ност да извършват дори и чуж-
да работа. 
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д-р иван стояноВ

Времето

магнитни бури - 31.X.,1.XI.

В сряда се очаква промяна на времето след цял месец не-
обичайни за сезона топли и слънчеви дни. дневните тем-
ператури ще спаднат до 15 градуса през деня, а сутреш-
ните ще са от порядъка на 6 градуса. В четвъртък още ще 
застудее, ще бъде ветровито и ще има превалявания, ко-
ито в планините ще са от сняг. температурите ще спад-
на още и ще бъдат между едва 3 и 9 градуса. В петък су-
тринта се очаква доста студено време – едва 1 градус над 
нулата,но постепенно облачността ще се разкъсва и слън-
цето ще започва да вдига дневните стойности, като те 
ще достигнат 10 градуса. В събота и неделя също ще се 
редуват слънце и облаци и температурите ще започнат 
леко да се повишават, като ще достигат до 13-15 граду-
са през деня, но сутрините ще са студени. В понеделник и 
вторник ще е още по-топло, дневните температури ще 
достигат до 20 градуса, а сутрешните ще са около 6-7.

рязката промяна в атмосферните условия предразпо-
лага към поява или обостряне на оплакванията от често и 
болезнено уриниране и от парене при уриниране при хора с 
цистит. Съществено място в профилактиката и лечени-
ето на пикочните инфекции заема ежедневното изпиване 
поне на 1,5 – 2 литра течности. особено препоръчителни 
са цитрусовите сокове и чайовете с пикочогонно, проти-
вовъзпалително и противомикробно действие: от  листа 
от коприва, бреза, леска и мечо грозде, от плодове от шип-
ка и червена боровинка, от стръкове от полски хвощ и др.           

БиоПроГноЗа

дЖЕСИкА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (30.X.- 5.XI.2019 Г.)
оВЕн  - Тази седмица ви 
предлага нови възмож-
ности и приятни изне-

нади. Началото на седмицата е  
благоприятен период за обуче-
ние и получаване на нови знания. 

тЕлЕЦ - Може да екс-
периментирате и да 
пробвате силите си на 

ново поприще. Хората, склонни 
към лекомислие и безотговор-
ност, ще се нуждаят от сериоз-
на опека. Слава богу, те ще про-
явят здрав разум да се вслушат 
в добрите съвети. 

БлиЗнаЦи – Демон-
стрирайте своята изпъл-
нителност, бъдете готови 

да поемете допълнителни зада-
чи. Заложете и на собствения си 
творчески потенциал. Проявете 
инициатива, предлагайте нестан-
дартни решения. Разчитайте на 
своите  сили. 

рак - Възможни са кон-
фликти, които не вина-

ги може да преминат в руслото 
на конструктивна дискусия. Не 
пренебрегвайте общуването с 
близките си. 

лъВ – Разногласията ще да-
дат тласък на търсенето на 
нови пътища, за да получи-

те желаното, ще развихрят вашето 
въображение и така ще постигнете 
нужния успех. 

дЕВа - В личните отношения 
ще проявите своята инициа-
тивност. Действайте и съби-

тията ще се подчинят на волята ви, 
ако бъдете достатъчно настойчиви. 
Хората, свикнали да се ръководят от 
чужди решения, ще трябва да проя-
вят самостоятелност. 

ВЕЗни – През втората по-
ловина на седмицата важни 
събития ще ви отнемат мно-

го сили. Въпросът за почивката ще 
стои достатъчно остро. Планирай-
те времето си така, че да можете да 
си отспите, да се поразходите и да 
поспортувате. 

скорПион - Седмицата ви 
няма да върви особено глад-
ко. Трябва да бъдете готови 

за дребни неприятности и неочак-
вани ситуации, налагащи промяна 
на плановете ви. Не се отчайвайте, 
всичко е временно и си има край – 
така ще отминат и неприятностите. 

стрЕлЕЦ – При всяко начи-
нание трябва да имате ре-
зервен план за действие, 

към който да прибегнете, ако рабо-
тата не потръгне както сте я намис-
лили.  За постигане на целите ще са 
нужни качества като находчивост  и 
целеустременост.  

коЗирог – През втора-
та половина на седмица-

та влиянието  на позитивните тен-
денции ще се усили, ще се почув-
ствате по-уверени. Вероятно е да 
получите приятни вести от близки 
за вас хора. Не са изключени удач-
ни покупки. 

ВодолЕй – Вие правите 
много за другите, но поня-
кога е необходимо да се по-

грижите и за собствените си инте-
реси. Седмицата няма да е лоша за 
пътувания. Втората й половина ще 
е по-напрегната и  сложна. 

риБи – Седмицата ще бъде  
добра за вас: няма да има-

те нито един неудачен ден. Така че 
може да строите смели планове. Най-
удачни ще бъдат началото и среда-
та на седмицата. Възможни са зна-
чителни успехи. 

ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

31 октомври 2019 г., 19:41:30 ч. - последна четвърт. 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.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

 На 31 октомври 2019 г. 
нашият колега и приятел 

полк. о. з. ИВАН МИЛАНОВ ПЕТРОВ 
роден в село Изгрев, Варненско, 

навършва
 80 години

Завършил средно педагогическо училище във Ва-
рна, Висшето народно военно училище "Васил Лев-
ски" във В. Търново, Военната академия "Г. С. Раков-
ски" и Софийския университет "Св. Климент Охрид-
ски", Факултета по журналистика. Служи кто офицер 
от армията в гарнизоните в Добрич, Шумен, Сливен 
и София. Работи в продължение на 10 години в Армейски вестник "Народен 
боец" в Трета армия - Сливен. 

Над 30 години работи като щатен редактор във военния печат и в Българ-
ската телевизия като главен редактор в редакция "Воин". Автор е на много пуб-
лицистични и литературни материали за списания, вестници и литературни 
сборници, на сценарии за документални филми и телевизионни предавания. 

Издал е книгите "Доверие назаем", "Банковите обири", "Девширме - кръв-
ният данък", "Така се раждаха легендите" в съавторство в "Строя", "Терито-
рия на дълга", "Доверие", на руски език, "Личното оръжие" и др. Член е на 
88-о дружество на СБЖ, на клуб "Военен журналист", "Олимпий Панов", на 

Съюза на писателите, на Културния клуб на великотърновци в 
София. Верен на социалистическия идеал, член на БСП. Добър 
съпруг, баща на син и дъщеря, обичан дядо и прадядо. Финален 
житейски статус - активен пенсионер.  Най-сърдечно го поздра-
вяваме с 80-годишния му юбилей и му пожелаваме здраве, бо-
дър дух, дълголетие и нови творчески изяви! 

от колеги журналисти, другари и приятели

0889/204146 - 63 
г./175 см/80 кг - тър-
ся отговорна жена за 
сериозна връзка, от 60 
до 66 г., която да живее 
при мен в гр. Априлци, 
Ловешка област

0898/483353 - 77 г. 
/166 см/65 кг, жизнен, 
с благородна душа, не 
пие, не пуши, с хуба-
ва кола, търси разум-
на, възпитана и почте-
на дама, с благ харак-
тер, на подходяща въз-
раст. Ако притежаваш 
тези качества, обади се!

0896/519567 – вдови-
ца на 66 г. желае запоз-
нанство с добър мъж, с 
автомобил, с цел съжи-
телство при нея на село

0877/807455  67 
г./178 см/78 кг - търся 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

На 1.11.2019 г.
КИРИЛ СТАМЕНОВ 

ДИМИТРОВ
навършва 90 години

Роден в с. Драгойчинци, 
Кюстендилска област. Дълго-
годишен служител в система-
та на промишленос-

тта и Комитета за държавен контрол. 
Живее в район Панчарево, София. 
Бъди жив и здрав още много години!

от близки, приятели и роднини

на нашата обична 
майка, баба, 

прабаба, сестра и леля 
МАРА МАНОЛОВА 

КЮЧУКОВА 
от гр. Аксаково, 

която на 4 ноември на-
вършва

 85 години! 
Пожелаваме й 

много здраве, любов, щастие и дъл-
голетие. Бъди ни жива и здрава! 

от близките

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, Хиса-
ря, Пазарджик, без по-
роци, да е образован и с 
кола, да е добър, домо-
шар, материално и фи-
нансово осигурен

0886/427030 - са-
мостоятелен мъж на 
възраст и без ангажи-
менти - 78/165/75, ня-
ма здравословни про-
блеми, с гарсониера и 
автомобил, търси ин-
телигентна дама за за-
познанство и евентуал-
но приятелство, да е на 
подходяща възраст, ко-
ято самата тя да опре-
дели.

0894/ 526888 - мъж 
на 69 г./168 см тър-
си жена от 55 до 69 г., 
без ангажименти, да е 
от София и околности-
те, за сериозна връзка. 

Без есемеси и кликване!
0897/ 702155 - Анто-

нов, 76 г./170 см/70 кг, 
желае сериозно запоз-
нанство с дама на под-
ходяща възраст, която 
е от Варна, Търговище 
и В. Търново

0887/979530 - 72 
г./165 см/70 кг, неже-
нен, търся жена, за ко-
ято парите не са всичко. 
Да има сериозно отно-
шение към семейството

0895/677064 - 
55/180/85, ерген, за-
вършил съм семина-
рия. Търся сериозна же-
на, с дом, за да живея 
при нея

0897/426906 - софи-
янец търси слаба же-
на до 65 г. за съвмес-
тен живот

0876/600382 - 73 
г./173 см/78 кг. Приятно 
симпатичен пенсионер, 
разведен, от Пловдив-
ска област, изключител-
но честен, точен, чисто-
плътен, с много добро-
детели, търси другарче 
сърдечно и да не е ал-
чна. Живеене - където 
предложи другарчето. 
До 75 кг

0886/150703 - вое-
нен пенсионер от Сли-
вен - непушач, сам, же-
лае запознанство с же-
на до 70 г.

0893/558487 - вдо-
вец на 70 г./169 см/75 
кг, търси за съжител-
ство жена от 67 до 72 
г., да е от Североизточ-
на България от области-
те Търговище, Русе, До-

брич, Шумен, Варна
0877/420319 - 77 

г./163 см/65 кг. Не пу-
ша, не пия, търся же-
на от 70 до 77 г. от гр. 
Перник

0899/162664 - търся 
запознанство с мъж от 
София - 75-80 г.

090/ 363904 - осигу-
рен вдовец от София, на 
56 г., търси другарка за 
старини

0876/ 046466 - вдо-
вица на 77 г. търси гос-
подин от 77 до 85 г. за 
спокойни старини - при 
него
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Страницата подготви 
Уляна ПЕТкОВА

 лоВЕЦ ЗастрЕля 
съсЕд 

Шеф на ловна дру-
жина е застрелял съ-
седа си заради забе-
лежка за силна музи-
ка. Убийството е из-
вършено в ловешкото 
село лисец. 59-годиш-
ният ловец Валентин 
Василев направил за-
бележка на празнува-
ща ромска фамилия 
заради силната музи-
ка. Един от съседите 
му обаче извадил нож, 
след което Василев го 
прострелял смърто-
носно с пистолет. 
ЗалоВиХа иЗБягал 

ЗатВорник 
Полицията издир-

ваше 18-годишен за-
творник, който е из-
бягал от затворниче-
ското общежитие в 
смолян.

Мартин Пенчев Ша-
хънски е изтърпявал 
присъда за кражба от 
2 години и 9 месеца. 
общежитието е от от-
ворен тип. Впослед-
ствие затворникът бе 
заловен.

тийнЕйдЖърка 
Пила сода 

каУстик
16-годишно моми-

че от село гърмен е 
пило по погрешка со-
да каустик от бутилка. 
тя е транспортирана в 
токсикологията в „Пи-
рогов”. 

нарко акЦия
Полицейски служи-

тели на сектор ПкП и 
рУ-гоце делчев при 
одМВр-Благоевград 
проведоха специали-
зирана полицейска 
операция. В хода на 
операцията са задър-
жани 6 лица и са из-
вършени претърсва-
ния в 11 обекта в об-
щините гоце делчев, 
Хаджидимово и гър-
мен. Проверени са 
жилища и имоти на 
задържаните лица, а 
също и 5 автомобила, 
ползвани от тях. 

родитЕл ПрЕБи 
съУчЕничка 

на дъЩЕря си
Баща преби съуче-

ничка на дъщеря си. 
той е задържан от по-
лицията. Пострадало-
то момиче е с хема-
том на главата. слу-
чаят е от столичното 
28 сУ „алеко констан-
тинов”. 

баща 
намушка 

с нож 
собственото 

си дете

Ìигранти изнасилиõа 
сираче

Арестуваха горски 
инспектор за подкуп

Ало измамите - бич за възрастните

Българи - жертва на трафик Нашенчета малтретирани в Солун

Двамата афганиста-
нци, които са изнасили-
ли момиче в София, са 
на 16 и 17 години. Мус-
тафа Х. и Лахаб Ю. са на-
паднали 17-годишното 
момиче, което е сирак 
и живее в дом за деца 
без родителска грижа в 
района на общежитие-
то във Военна рампа. 
Младежите са кандида-
ти за бежански статут и 

убежище. Те завлекли 
жертвата си в изоста-
вена сграда. Там запла-
шили момичето с нож, 
изнасилили го, а след 
това избягали.

Два дни по-късно 
били задържани. Пов-
дигнати са им обвине-
ния. Магистратите са 
наложили на двамата 
изнасилвачи мярка - 
надзор, от инспектор 

от Детската педагоги-
ческа стая. 

Институциите запа-
зиха мълчание, след 
като двамата афганис-
танци бяха обвине-
ни, че са изнасилили 
непълнолетно моми-
че. Заподозрените от 
своя страна твърдят, 
че случилото се е би-
ло доброволен акт и тя 
е искала пари. 

режимът е абсо-
лютно свободен“, 
обясни тя. Падин-
кова допълни, че 
се провеждат ак-
тивни превантивни 
действия с мобил-
ните оператори.

„Преди да запо-
чнем работа с тях, 
измамните позвъ-
нявания по данни 
на един от телеко-
мите са били над 

77 000 за месец към те-
хни абонати. През сеп-

тември са малко над 
4000”, допълни глав-
ният инспектор.

„В много от случа-
ите възрастните хора 
са извеждани от домо-
вете им. Измамата за-
почва на стационарен 
телефон и продължава 
навън. Хората са при-
нуждавани да ходят в 
друго населено място, 
включително до Румъ-
ния, за да оставят па-

рите там“, разказа още 
Падинкова.

Окръжната прокура-
тура във Варна ръково-
ди досъдебно производ-
ство за опит за убийство 
на седемгодишно дете. 
Престъплението е извър-
шено от родния му баща - 
42-годишния Борислав И. 
Мъжът е бил наркозави-
сим. Той ще бъде наста-
нен в психиатрична бол-
ница, тъй като по мнени-
ето на психиатрите е опа-
сен за себе си и за окол-
ните. Седемгодишното 
дете е настанено в болни-
цата „Света Анна“ във Ва-
рна за лечение. То е със 
средна телесна повреда, 
за щастие няма опасност 
за живота му. Майката ра-
боти в чужбина.

Задържан е горски инспектор от 
Габрово. В резултат на оперативно-
издирвателни мероприятия са събра-
ни достатъчно данни, от които е на-
правено обосновано предположение 
за извър-
шено теж-
ко иконо-
м и ч е с к о 
п р е с т ъ -
пление.

П р и 
п р е т ъ р -
сване в 
ж и л и -
щето на 
43-годиш-
ния жител 
на Габро-
во и горски инспектор в „Регионална 
дирекция по горите“ - Велико Търно-
во, разследващите са намерили и из-

зели веществени доказателства и па-
ри, уличаващи го в приемане на па-
рични средства.

Установено е, че длъжностното 
лице е искало и приемало пари от 

предста-
вители на 
различни 
т ъ р г о в -
ски дру-
ж е с т в а , 
з а н и м а -
ващи се с 
дърводо-
бив на те-
ритория-
та на об-
щ и н и т е 
Дряново 

и Трявна. След повдигнато обвине-
ние на горския инспектор е наложена 
мярка задържане до 72 часа. 

387 българи са станали жерт-
ви на трафик за първите 9 месе-
ца на 2019 г. 258 от тях са били 
заставени да напуснат страната с 
цел развратни действия, 56 - с цел 
принудителен труд, и 51 са спря-
мо бременни жени с цел продаж-
ба на новородено. Това обя-
ви секретарят на Наци-
оналната комисия 
за борба с трафи-
ка на хора Каме-
лия Димитрова 
по повод Евро-
пейския ден за 
борба с трафика 
на хора.

Трафикът на хо-
ра в България през по-
следните години се увели-
чава. Това сочат данните на Бъл-
гарския червен кръст в Пловдив 
и фондация „Джендър алтернати-
ви“, които работят за превенция 
на трафика на хора.

За седем години сексуалната и 

трудовата експлоатация на бъл-
гарски граждани е увеличена три 
пъти. В същото време броят на за-
ведените дела през годините на-
малява. Областите, в които се ре-
гистрират най-много казуси, са 
Варна, Бургас, Русе, Благоевград 

и Пловдив.
Трафикът на хора е 
престъпление сре-

щу личността и чо-
вешките права, 
нарушение на 
общочовешките 
етични норми и 
ценности. Той е и 

сред най-доходо-
носните престъпле-

ния. Включва насил-
ствена проституция, при-

нудителен труд, държане в при-
нудително подчинение, експлоа-
тация с цел просия и джебчий-
ство, отнемане на телесни органи 
и трафик на бременни жени с цел 
продажба на новородените им. 

Гръцка непра-
вителствена орга-
низация предста-
ви шокиращи данни 
за експлоатация на 
българчета в Солун. 

Контактната гру-
па на организацията 
е регистрирала 50% 
увеличение на без-
домните деца в Со-
лун, подложени на 
експлоатация. Съоб-
щава се за 137 деца от Бъл-
гария и Албания, предимно 
момичета, които са прину-
дени да продават нелегал-
но цигари, наркотици или са 
подлагани на сексуална екс-
плоатация. Психолози, раз-
говаряли с децата, съобща-
ват, че малолетните се стра-
хуват да посочат имената на 
лицата, които ги принужда-
ват. Само за първите девет 
месеца на годината са ре-

гистрирани 750 бездомни 
деца, предимно малолетни 
мигранти, които работят по 
15 часа на ден и получават 
само храна.

Организацията, която се 
намира в Солун, често оказ-
ва помощ и на малтретира-
ни жени. Сред тях също има 
българки с малки деца. На-
станяват ги в защитени мес-
та и им оказват необходима-
та помощ.

„Не може да се каже, 
че телефонните измам-
ници са по-силни от 
полицията. През 2019 
г. има много задържа-
ни лица. В специална 
операция са арестува-
ни повече от 40 души. 
Не трябва да забра-
вяме, че това престъ-
пление преди всичко 
зависи и от личността 
на жертвата. Измамите 
са успешни при жертви 
на възраст над 70 годи-
ни“. Това каза главен 

инспектор Златка Па-
динкова, началник сек-
тор „Измами“ в Нацио-
налната полиция, в ко-
ментар за телефонните 
измами и предприети-
те мерки по ограни-
чаването на този тип 
престъпления.

Падинкова поясни, 
че повечето ало изма-
ми се осъществяват от 
предплатени румънски 
СИМ карти. „Засичаме 
още немски, английски 
и датски. В Румъния 

ба на новородено. Това обя-
ви секретарят на Наци-
оналната комисия 
за борба с трафи-
ка на хора Каме-
лия Димитрова 

и Пловдив.
Трафикът на хора е 
престъпление сре-

щу личността и чо-

Трафикът на хо-
ра в България през по-
следните години се увели-

вешките права, 
нарушение на 
общочовешките 
етични норми и 
ценности. Той е и 

сред най-доходо-
носните престъпле-

ния. Включва насил-
ствена проституция, при-

НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ НА НЕПОЗНАТИ!
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отишла една жена 

при Конфуций и го по-
питала каква е разлика-
та между моногамията 
и полигамията. Конфу-
ций извадил пред нея 
пет чайника и пет ча-
ши и казал:

- Налей от един чай-
ник в петте чаши и 
пробвай. Харесва ли 
ти?

- Харесва ми - съгла-
сила се жената.

- А сега налей от пе-
тте чайника в една ча-
ша и пробвай. Харесва 
ли ти?

- Още повече ми ха-
ресва! - възхитила се 
жената.

- Глупачка! - изкре-
щял Конфуций. - Цяла-
та притча развали!


двама мъже са осъ-

дени на смърт и екзе-
куцията им е назначена 
за един и същи ден. От-
чето пита първия дали 
има някакви последни 
желания.

- Да, отче, бихте ли 
ми пуснали да изслу-
шам една последна 
чалга, преди да умра.                                                                                               
– Разбира се, отговори-
ло отчето и се обърна-
ло със същия въпрос 
към втория затворник.

- Моля, екзекутирай-
те ме преди него.


крадец се мъчи да 

отвори врата в един 
блок. По едно време 
се отваря съседната 
врата леко, показва се 
един старчески нос и с 
хриптящ глас казва:

- Бижутата си държат 
в една ваза над телеви-
зора, а парите са до ак-
вариума…


какво кара мъжете 

да тичат по жени, за ко-
ито нямат намерение 
да се женят?

Същото, което кара 
кучетата да тичат по ко-
ли, които нямат наме-
рение да шофират.


каква е разликата 

между кучката и прос-
титутката?

Проститутката спи с 
всички, кучката спи с 
всички освен с теб.


какъв е най-големи-

ят проблем на атеист-

ката?
Няма с кого да си го-

вори по време на орга-
зъм.


обяснителна бележ-

ка:
Не дойдох на работа, 

защото не искам. Ако 
поискам, и утре няма 
да дойда!


Един човек отишъл 

при свети Петър и 
го помолил да оти-
де да види как из-
глежда адът. Петър 
се съгласил, чове-
кът отишъл за един 
ден, гледа - танци, 
песни, мадами… 
купон. Върнал се 
в рая, отишъл пак 
при Петър, помо-
лил го да отиде за 
седмица. Цяла сед-
мица танци, песни, 
мадами. Върнал се 
при Петър и му ка-
зал:

- Виж какво, ску-
чничко ми е тук, до-
лу си е купон, пусни 
ме да си живея там. 
Петър му казал:

- Добре, но биле-
тът е еднопосочен.

Отишъл нашият 
в ада, долу го ча-
кат две дяволчета, 
хващат го и го во-
дят към казана.

- Чакайте бе, на-
ли беше купон тука, 
какво става?

- Ааа, не бъркай 
туризма с емигра-
цията.


тайната на успе-

ха в живота е свързана 
с честността и принцип-
ността. Ако ги нямате те-
зи качества – успехът е 
гарантиран…


съдят прилично об-

лечен човек.
- Признавате ли, че 

сте откраднали на съ-
седа си цигулката?

- Да, признавам.
- Вие свирите ли на 

цигулка?
- Нямам си и понятие 

как се прави.
- Тогава защо я от-

краднахте?
- Проблемът е, че и 

съседът ми си няма по-
нятие, но свири от су-
трин до вечер…


кризата е зверска, 

щом американският по-
сланик си призна, че и 
той пиратствал! Да не 
може бедният човечец 
да си купи филмче или 
музика…


две причини поради, 

които не обичам да да-
вам новия си iphone 6 на 
приятелката си: 

1. Нямам приятелка. 
2. Нямам iphone 6.


д в а м а 

стари ерге-
ни си гово-
рят и стигат 
до темата за 
готвенето.

– Ти как 
се оправяш 
с готвене-
то?

– Ами го-
ре-долу, из-
мислям там 
н я к а к в и 
манджи.

– Нямаш 
ли готвар-
ска книга?

– Абе 
имам, ама 

те все едни фантастики 
там…

– Защо?
– Ами всичките ре-

цепти по-
чват с „Взе-
мете една 
чиста чи-
ния…“


2050 го-
дина. Баща 
пише заве-
щание на си-
новете си: 

„Този па-
кет с винто-
ве получих 
от баща ми, 
но така и не 
разбрах как-
во да правя 
с него. Сега 
е ваш ред...“


г о л я м о 

н а п р е ж е -
ние! Идат 
избори и 
българинът 
запретнал 
здраво ръ-
кави. Както 
му е в ха-
рактера, се 
моли на де-
до боже ло-
шите да не 
с п е ч е л я т . 
Чул молит-
вата им де-
до боже и 
събрал на 
извънред-
но заседа-
ние ангел-
ския съвет 
да се консултира с ан-
гелите. Както винаги, ка-
то протоколчик е св. Пе-
тър и той отсича:

- Ваше Светейшество 
пропуснали сме да по-
каним дявола! Поради 
този пропуск закривам 
заседанието!


- Здравейте! Добре 

дошли на семинара „Как 
да спечелим сто хиляди 
лева за един ден“!

Ръкопляскания в за-

А той отговорил:
- Сега чукча също ра-

боти добре, но кофа да-
лече!


Българин, англича-

нин и китаец изкачват 
връх, стигат догоре и 
българинът се прови-
ква:

- Аз те обичаааам!
Ехото:
-  Аз те обичам… 

обичам… обичам.
Англичанинът:
- I love you!
Ехото:
- I love you… you… 

you.
Китаецът:
- Gjgshfcf gjdhdqj!
Ехото:
- Кво, кво?


американец, рус-

нак и българин се със-
тезавали къде медици-
ната е най-напреднала.

Американецът спо-
делил:

- Ние имахме един 
състезател във Форму-
ла 1. Един път се блъсна 
зверски и стана на пар-
чета. Нашите хирурзи 
го сглобиха и сега от-
ново е номер едно!

Руснакът докладвал:
- Ние имахме един 

десантчик. Един път па-
рашутът му не се отво-
ри и той стана на пих-
тия. Нашите лекари го 
лекуваха успешно и се-
га той отново е най-до-
брият. Българинът ка-
зал:

- Ами ние имахме 
един железничар, бай 
Пламен. Една нощ бил 
пийнал повече и се за-
качил за влака. Вла-
чил го цели пет кило-

метра. Като го на-
мерил нашият ле-
карски екип, от не-
го бе останало са-
мо едно дупе и ед-
ни уши. Но специа-
листите направиха 
всичко възможно.

А м е р и к а н е -
цът и руснакът се 
спогледали и по-
питали:

- Добре де, как-
во прави сега ва-
шият човек?

Българинът от-
говорил:

- Е, как какво! 
Пръцка и се ос-
лушва!                                                        

лата
- А сега ми кажете, 

колко платихте за учас-
тие в семинара?

- 100 лв.
- А колко човека има 

в залата?
- 1000.
- Благодаря! Семина-

рът завърши.


двама македонци се 
срещат в центъра на Ню 
Йорк:

- Ех, Трайче, колко е 
малък свeтът…

- Не е малък, Македо-
ния е голямa…


космонавт се обаж-

да до земята:
- Срещу мен се зада-

ват много сини и зеле-
ни човечета. Искат да ме 
снимат. Какво да правя?

- Усмихни се.


наели чукча да боя-
дисва осевите линни на 
едно шосе. Първия ден 
чукчата направил 200 
метра осеви линии и 
шефовете му били въз-
хитени. На втория ден 
направил 150 метра, но 
шефовете му пак би-
ли доволни. На третия 
ден направил 100 ме-
тра осеви линии и на-
чалниците му си каза-
ли, че щом първите дни 
се е справял добре, пак 
ще може. Но на четвър-
тия ден чукчата напра-
вил само 50 метра осе-
ви линии и шефовете го 
повикали в офиса:

- Какво става с теб – 
казали, - преди работе-
ше толкова бързо и тол-
кова много: първия ден 
200 метра, втория 150, 
после 100, а сега…
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Àбоíираéте се!

От малък съм 
свикнал да по-
пълвам брой-

ката. Тъй като бях ед-
ричък, в училище ня-
кога ме приеха за ча-
вдарче една година 
предсрочно, тъй като 
децата в класа на брат 
ми бяха тридесет и 
едно, а учителката в 
залисията бе купила 
тридесет и две сини 
връзки.

По-късно станах 
пионер и трябваше 
да бия барабанчето 
по време на пионер-
ски мероприятия. Та 
нали никой не иска-
ше да изпълнява тази 
„длъжност“. Нищо, че 
често обърквах такта 
и пионерите марши-
руваха, преплитайки 
крак.

В гимназията бях 
в духовия оркестър 
и носех чинелите, с 
които думках два пъ-
ти в годината на учи-
лищния празник. По 
щат оркестърът тряб-
вало да е от десет чо-
века, но за чинелите 
трябвало единадесе-
ти и естествено нака-
раха мен за това на-
чинание.

В казармата пеех 
във военния хор, ма-
кар да пеех не по-
добре от звъна на 
ръждясала ламарина 
върху друга такава. 
Попълвах бройката.

После, когато ра-
ботех в машиностро-
ителен завод, често 

страницата подготви иван ВасЕВ

Âå÷å íå!

за месец, но три годи-
ни от него ни вест, 

ни кост и по 
настояване на 
майка ми, на 
която не мо-
жех да проти-
вореча, под-
писах с въ-

просната Ма-
ра.

П о с л е д -
ва кандидат-

стване за жи-
лище, какъв-
т о б е 

р е -
д ъ т 

някога. 
Чаках, 

ч а - к а х 
и на-

к р а я 
ми да-

д о -

ха 
к л ю -
ч о -
в е т е 
н а 

е д н а 
боксо-

н и е р а , 
к о я т о 
не бе до-

вър-
ш е -
на и 

к а к -
то бях 

Вървя по улица „Граф Игнатиев”. Там, около 
паметника на Патриарх Евтимий, често ме спира 
младеж с пиянска външност и със също така пи-
янска учтивост ме пита:

- Господине, бихте ли ми услужили с два лева?
Услужих му около три пъти.
След третия път, още щом го видя да се насоч-

ва към мене, категорично му казвам:
- Не, вече не!
Та, вървя аз по улица “Граф Игнатиев”, току-що 

съм си казал редовната реплика на младежа и из-
веднъж, какво виждам! През тълпата си пробива 
път към мен депутатът, за когото гласувах на по-
следните избори. Приближава ме и приветливо 
ми маха с ръка. Явно ми е запомнил физиономи-
ята от предизборните събрания.

Спрях го и него с категоричен жест:
- Не! - казах му. - Вече - не!!!

ме местеха от 
една машина 
на дру-
га, че 
липсва-
ли дос-
т а т ъ ч -
но ка-
д р и . 
В ре-
з у л -
т а т 

про-
извеж-
дах де-
тайли, 
които 
н е 
ста-

в а х а 
за нищо, но 
пък нали се 
търсеше коли-
чеството, ни-
що че качест-
вото все не се 
появяваше…

Сетне се нало-
жи да се оженя 
за съседката Ма-
ра. Ней-
ният го-
деник за-
мина за 
чужбина уж 

СЛУЧаЙни СреЩи 
С  димитър БеЖанСки

Çà îò÷åòíîñò 

ÅÏÈÃÐÀÌÈ

НА ТРУДОВАТА БОРСА
Три години без работа бях. 
Срещу моргата - на стобора й -
надрасках обява:
„Развей-прах
търси работа в крематориум!”

СО КРОТЦЕ, СО БЛАГО
Как пък веднъж не извадим поука...
Все ангария позната:
карат те сам да отглеждаш 

памука,
с който ти вадят душата!

ДВЕТЕ СИСТЕМИ
И двете – уж “праведни” –
загробиха нашето поколение.
Едната ни взе здравето.
Другата пък – лечението.

АНТАГОНИЗЪМ
Безспир водят спора, пресипват

 до грак,
без в тоя им спор да настъпва 

обрат:
- Човек за човека, братленце, 

е враг!
- Говедо, човек за човека е брат!

Виктор саМУилоВ

предупреден – в ни-
какъв случай да не 
излизам на скром-
ната си тераса, че 
не дай боже нещо 
можело да се сру-
ти. Обектът трябва-
ло да бъде преда-
ден в срок и избра-
ли мен за попълване 
на списъка.

По-късно се запи-
сах за лека кола и за 
изненада скоро ме 
поканиха – предло-
жиха ми един раз-
дрънкан „Трабант“, 
чиято мукава бе из-
кривена навътре 
(разтоварили го от 
вагона накриво). 
И тук попълних 
бройката.

 Когато се пенси-
онирах, ми казаха, 
че не ми е попълнен 
целият трудов стаж 
и ми го попълниха 
„служебно“. Не зная 
как, но си останах с 
минимална пенсия.

А днес пък ме ви-
кат на изборите, да 
бъда застъпник на 
някаква партия, за 
която нищо не зная, 
но пък нямало же-
лаещи. Направо ме 
насилиха, чак кръв-
ното вдигнах без 
време. И накрая се 
съгласих. Нищо че 
не зная за тая пус-
та партия, но нали 
цял живот попълвам 
бройката, та и тоя 
път ще се оправя ня-
как си…

атанас ЖЕляЗоВ

анатолий СтанкУЛоВ

да ви кажа – БедеЖето
много го закъса клето!
откак стана  Rаilwаy – 
вятър го на бял кон вей!
от най-стари времена
возеше ни – досега!
В днешните ни дни „щастливи”
нямало… локомотиви!
и до шумен, Варна, русе
ще ни лашкат с автобуси!
тъй е – в изтока ни див
липсва ни локомотив!
той, зает с проекти стари,
прави нови магистрали!
Хорицата щат-не щат –
и асфалт ще проядат!

Уляна ПЕткоВа

ÁåÄåÆå - 
   íàêúäå?

за месец, но три годи-
ни от него ни вест, 

ни кост и по 
настояване на 
майка ми, на 
която не мо-
жех да проти-
вореча, под-
писах с въ-

просната Ма-
ра.

П о с л е д -
ва кандидат-

стване за жи-
лище, какъв-
т о б е 

р е -
д ъ т 

някога. 
Чаках, 

ч а - к а х 
и на-

к р а я 
ми да-

д о -

ха 
к л ю -
ч о -
в е т е 
н а 

е д н а 
боксо-
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к а к -
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В ре-
з у л -
т а т 

про-
извеж-
дах де-
тайли, 
които 
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ста-

в а х а 
за нищо, но 
пък нали се 
търсеше коли-
чеството, ни-
що че качест-
вото все не се 
появяваше…

Сетне се нало-
жи да се оженя 
за съседката Ма-
ра. Ней-
ният го-
деник за-
мина за 

Смях през сълзи и сълзи през смях –
всъщност какво е животът без тях!
ти не тъжи, а весел живей
и с „Пенсионери” заедно се смей!

КАТАЛОЖЕН №552


