
голямата любов 
на радой ралин

 Увеличават 
финансовата 

подкрепа  
за хора с 

увреждания 

на стр. 9 

на стр.  3
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раЗмисли на  главния  редактОр

на стр. 30

абонамент 2020
абонирайте се във всички пощенски 

станции на страната. гарантирайте си 
получаването на любимия вестник у дома. 

на стр. 9

Бъдещето ни е в България

По 40 лева коледни добавки ще 
получат най-бедните пенсионери,  на 
които пенсиите или сборът от пен-
сии заедно с добавките за декем-
ври е в размер до 363 лв. включи-
телно. Това е  линията за бедност за 
2020 г., уточни министърът на труда 

и социалната поли-
тика Бисер Петков. 
По  този начин ще 
бъдат подпомогна-
ти над 1,2 млн. пен-
сионери.

коледни добавки

на стр. 34

 1 месец  3,50 лв. 3 месеца 9,10 лв.
2 месеца  6,30 лв. 6 месеца 17,50 лв.

12 месеца 35 лв.
каталожен №552

един от най-до-
брите съвремен-
ни поети и бли-
зък приятел на в. 
„Пенсионери”, ев-
тим евтимов, е ро-
ден в Петрич на 28 
октомври 1933 г.

- г-жо Петкова, филмът 
„Пътят на честта” се приема 
добре от зрителите, а един от 
режисьорите е мъжът ви Зо-
ран Петровски. извън лични-
те ви отношения лесно ли се 
сработихте пред камерата?

- Със Зоран работим чудес-
но. Аз съм от типа актьори, ко-
ито имат нужда от режисьор и 
сляпо следвам всяка бележка и 
насока, които получавам. 

Столетницата Цве-
та аничина събра 300 
гости на празника си 
в кюстендилското се-
ло Коркина. 

Важният повод съв-
падна със събора на 
есенните плодове и за-
наяти, което припов-
дигна настроението на 
възрастната жена още 

повече. "Не знам с как-
во заслужих толкова 
много гости. И война 
съм преживяла, и мир, 
и глад, и имане. Всич-
ко съм видяла, но жи-
вот се живее с хора, 
сам не се живее", спо-
деля развълнувано ба-
ба Ценка.

Живот се живее с хора

на стр. 5 на стр. 8

- Мили момичета, кой 
беше моментът, кога-
то осъзнахте, че  сцена-
та, музиката и фолкло-
рът ще са ваш неизменен 
спътник в живота?

ива: Благодарим за въз-
можността да се срещнем 
с читателите на този пре-
красен вестник! Знаете ли, 
моментът не е един, доста 
са. Със сигурност от голямо 
значение са изявите ни на 
сцената - виждаме възтор-
га, с който хората ни апло-
дират,  малките дечица, ко-
ито запяват нашите песни 
и танцуват усмихнати под 
звуците на музиката. 

гостуват  
фолклорните певици 

ива и велислава 
кОстадинОви

Звездите 
са звезди, 
защото са 

високо

Вслушвам се 
в сърцето и 
интуицията

Столетницата баба Цвета: 

За целта се отпускат над 51 
млн. лева допълнително по бю-
джета на Държавното обществе-
но осигуряване. Тези средства 

ще бъдат за сметка на преструк-
туриране на разходите и транс-
ферите по централния бюджет 
за 2019 г.

Посещението във вашингтон на Б. Борисов е в 
доста неподходящ момент. на президента тръмп 
му е пламнала главата. демократите искат да го 
прогонят от Белия дом, тъй като настоявал пред 
Зеленски да се разследва дейността на сина на кон-
курента му джо Байдън, довела до 16 млрд. долара 
печалба, изсмукана от мизерстващата, затънала 
в дългове Украйна. 

вярно е, че авансово платихме непроизведени из-
требители, вдигнахме разходите на армията и да-
ваме за безплатно ползване военните си бази.  аме-
риканците са могъщи, защото, откакто са се поя-
вили на картата на света, предимно вземат и не 
дават. така че като едното нищо могат да пожела-
ят „дреболии“, за които обществеността ще раз-
бере постфактум. например да ни продават по-скъ-
по втечнен газ, да ровичкат златната добруджан-
ска земя или да поставят заградителен кордон от 
ракети срещу „руската заплаха“ – все непопуляр-
ни нещица, но какво да се прави. За да продължи да 
командва родината, бившият охранител е длъжен 
да се вслушва и да изпълнява съветите на големи-
те. дали те са в интерес на нацията или не, няма 
особено значение. важното е наивниците да се за-
блуждават, че се старае за всенародното благо, и 
да продължават да гласуват за него.

Все повече се утвърждава усещането, че 
управниците се опитват да създадат пред-
поставки за безнаказано векуване. Дали в 
основата на подобен стремеж са уроците, 
получавани от охранителя на Тато и на-
стоящ премиер, или просто неговият нюх 
за оцеляване и консултации от страна на 
важно посолство, времето ще покаже. Фа-
ктите са налице – главният прокурор често 
е в кабинета му за „съгласуване“ на общи 
действия за борба с престъпността. 

„П“ на стр. 4

актрисата
 силвия ПеткОва:
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Български2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Необходими документи за продажба на имот

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Гърците пак 
с 13-а пенсия

1,5 млн. пенсионери на пазара на трудаБългарската сто-
панска кама-
ра (БСК) започва 

проект за насърчава-
не на по-дългия тру-
дов живот.

Проектът „Съвмест-
ни действия на соци-
алните партньори за 
адаптиране на работ-
ната среда към спе-
цифичните възрас-
тови потребности на 
различните генерации 
с цел насърчаване на 
по-дълъг трудов живот 
и способност за рабо-
та“ се финансира с 1,7 
млн. лева от Европей-
ския социален фонд 
чрез ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ и 
ще бъде изпълняван от 
БСК в партньорство с 
КНСБ през следващи-
те две години. Проек-
тът ще подкрепи 10 
икономически секто-
ра, 120 предприятия 
и 2000 заети лица.

Основните цели са 
да се увеличи делът на 
заетите чрез насърча-
ване на по-дълъг тру-

Консервативното правителство в Атина дава 
ход на спешна социална програма. Част от мер-
ките са в помощ на пенсионерите - отпускат им 
13-а пенсия.

В същото време започва борба с демограф-
ската криза - дават помощ от 2000 евро за вся-
ко новородено.

Пенсионерите в Гърция пострадаха най-силно 
от кризата. Точно 12 пъти им рязаха от пенсии-
те за бюджетни икономии. Но пенсионерите не 

се отказаха да се борят за правата си. Те спече-
лиха дело във Върховния съд да им върнат част 
от неправилно удържаните пари, като се оказа, 
че намалението на доходите им е в нарушение 
на конституцията.

Сега правителството на Мицотакис, според ме-
диите, е постигнало споразумение с кредитори-
те за връщане на 13-ата пенсия, която ще се из-
плаща в края на всяка година и сумата ще бъде 
необложена с данъци.

 Редовната  читателка на в. 
„Пенсионери“ Първолета Ди-
митрова от Враца ни пише: 
„Имам наследствена къща на 
село, но вече съм на години и 
не мога да я ползвам. Искам 
да я продам. Какви документи 
трябва да подготвя за сдел-
ката.” 

Предполагам, че и други на-
ши читатели, които имат наме-
рение да отчуждават (продават, 
заменят или даряват) 
недвижими имоти, се 
интересуват от този 
въпрос. Ще се опитам 
в най-разбираем план 
да посоча документи-
те, които са необходи-
ми на един собственик 
на имот за неговата 
продажба или друга 
сделка с него. Първи-
ят документ, който е 
необходим, това е до-
кумент, легитимиращ 
продавача като собственик. Ос-
новният документ за тази ле-
гитимация е нотариалният акт 
за собственост. Други докумен-
ти, които могат да удостоверят 
собствеността на имота, това са 
договорите, с които преди 1989 
година се придобиваха най-ве-
че ведомствени апартаменти. 
Също такива документи могат 
да бъдат договори за добро-
волна делба, решения на съда 
по дела за делба и др. Легити-
мацията на собственика е осо-
бено важна, защото не може да 
продадеш нещо, което не е твоя 
собственост. Освен нотариал-
ния акт е необходима и т.нар. 
кадастрална карта на имота и 
сградата, построена върху не-
го. Този документ се издава от 
Кадастъра или от техническите 
служби на съответната общи-
на. Това е своеобразна скица 
на имота, в която са посочени 
границите на имота и съсед-
ните имоти. За сделката ще е 
необходимо и така наречено-

то удостоверение за  данъчна 
оценка на имота. Тя се изваж-
да от съответното подразделе-
ние на данъчната служба при 
общината. Необходимо е съ-
що така да се извади от общи-
ната - служба „Общински имо-
ти“, удостоверение, че имотът 
не е общинска собственост. Ако 
имотът е придобит по наслед-
ство, ще трябва да се предста-
ви и удостоверение за наслед-

ници. В зависимост от особено-
стите на имота може да са не-
обходими  и документи като: 
акт за раждане, смъртен акт, 
удостоверение за брак, реше-
ние за развод. Особено важни 
са и документите, показващи 
дали имотът има тежести, да-
ли са изплатени сметките – ток, 
вода, парно и т.н.,  които при 
всички случаи ще интересуват 
бъдещия купувач. Добре е про-
давачът  преди сделката да се 
консултира за тези неща с ад-
вокат, който да го подпомогне 
в процеса на събирането им. 
Също така, след като направи 
съответния набор от документи 
(в зависимост от правния ста-
тут на имота), е редно да посе-
ти нотариус, който да прегледа 
документите и в зависимост от 
конкретния случай и практика-
та в региона да укаже на про-
давача други необходими доку-
менти  и да посочи как да се 
набавят. Сделките с недвижи-
ми имоти се изповядват пред 

нотариуса, в чийто район на 
действие се намира имотът, и 
той е длъжен  да се убеди кой 
е собственикът на имота и да-
ли няма някаква законова преч-
ка продажбата да се осъщест-
ви. Добре е всичко това да се 
направи преди решението на 
собственика да продава имо-
та, защото в зависимост от не-
говата документална готовност 
за продажба ще се определи и 

по-добра це-
на на имота. 
Според мен 
след всичко 
това е ред-
но собстве-
никът да тър-
си купувач би-
ло с посред-
ник (брокер-
ска фирма), 
било лично. 
Колкото по-
добре и по-

пълно са комплектувани доку-
ментите за продажба, толкова 
по-бързо и на сметка  ще бъде 
продаден имотът. Всичките те-
зи документи следва да се из-
вадят, комплектуват от прода-
вача и ако е намерен купувач, 
копия от тях да се представят 
и на него. И накрая ще си поз-
воля да дам един съвет. Прода-
вачът при една сделка се инте-
ресува най-вече за цената на 
имота, която би могъл да по-
лучи. Затова е необходимо да 
се интересува от конюнктурата 
на пазара. Има периоди, когато 
цените скачат неимоверно на-
горе, което е добре за прода-
вача и той следва да продава. 
Но ако тенденцията е обратна 
и за него не е крайно необхо-
дима продажбата, би следвало 
да се изчака по-добър период. 
Недвижимият имот не иска ни 
вода ни хляб, за да се прибърз-
ва. Затова апелирам: продава-
чи, следете пазара и продайте 
най-изгодно!

абонатите ползват без-
платна консултация от на-
шия адвокат кръстан Вла-
димиров по възникнал ли-
чен проблем.

безплатна
консултация

каталожен №552

абонирайте се! 
не пропускайте тази

възможност!

по рязък спад на тру-
доспособното населе-
ние. През 2010 г. сред-
ната възраст на работ-
ната сила е била 35-39 
г., но съгласно прогно-
зите до 2030 г. тя ще 
стане 50-54 г. и ако тен-
денцията се запази, до 
2050 г. средната въз-
раст на трудоспособ-
ното население у нас 
ще бъде 60-64 години.

Днес трима работе-
щи в България под-
крепят един пенсио-
нер (3/1). След 40 го-
дини това съотноше-
ние ще бъде 1,7/1, по-
сочват от БСК.

Това поставя сери-
озни предизвикател-
ства пред състоянието 
на човешкия капитал 
и икономиката пред 
пенсионната система, 
здравното осигурява-
не, социалната защи-
та, пред отношенията 
между поколенията и 
социалната структура 
на нашето общество. 

дов живот и способност 
за работа; приспособя-
ване на политиките по 
управление на хора в 
предприятията и на ин-
дустриалните отноше-
ния към променящите 
се демографски тенден-
ции и застаряване на 
работната сила и създа-
ване на предпоставки 
за развитието на т.нар. 
сребърна икономика. 

Цели се и развитие 
на социално партньор-
ство за осигуряване и 
поддържане на работна 
среда, съобразена със 
специфичните възрас-
тови потребности на 
различните генерации 
и нуждата от трансфер 
на знания и опит меж-
ду поколенията на ра-
ботното място.

В рамките на проекта 
ще бъдат осъществени 
серия от проучвания, 
изследвания и анализи, 
ще бъдат разработени 
методически материа-

ли, секторни стратегии 
и политики за насърча-
ване и подпомагане на 
процесите, свързани с 
активното стареене.

От камарата цитират 
демографски данни в 
подкрепа на необходи-
мостта от насърчава-
не на по-дългия трудов 
живот. За 26 години, в 
периода 1992-2018 г., 
средната продължител-
ност на живота на насе-

лението в България се 
е увеличила със седем 
години. Прогнозите за 
следващите 30 години 
са, че средната про-
дължителност на жи-
вота ще надхвърли 85 
години. 

Около 1,5 млн. пен-
сионирали се българ-
ски граждани разпола-
гат с капацитет (опит, 
знания, мъдрост), за да 
продължат да допри-

насят за обществото, и 
трябва да им се даде 
възможност да останат 
на пазара на труда и да 
бъдат професионално 
активни за по-дълъг пе-
риод, допълват от Сто-
панската камара.

В съобщението се от-
белязва обаче, че има 
разумна възрастова 
граница за професио-
нална активност, която 
е различна за отделни-
те хора, но обикновено 
гравитира около 70-75 
години. По-възрастни-
те работници на 55-65 
и повече години са все 
по-голяма част от ра-
ботната сила в Бълга-
рия. През 2003 г. те са 
съставлявали 12%, до-
като през 2019 г. вече 
са над 23%.

Според изследване 
на Световната банка 
(2016) страната ни е на 
едно от първите места 
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кРАТкИ 
ВЕСТИ
Благородна 
постъпка

Дарение от 1500 ев-
ро направи българка, 
живееща в Канада, на 
мъжа, който намери в 
Смолян портфейл с го-
ляма сума пари и де-
битни карти и ги вър-
на на собственичката.

Промяна  
на данъците

Увеличение на да-
нъците предлага Об-
щина Габрово за след-
ващата 2020 г. Основ-
ният мотив е, че собст-
вените приходи са не-
достатъчни за инвес-
тиции и за решаване 
на проблемите в гра-
да и в селата на общи-
ната.
На море в Турция

Два милиона бълга-
ри са посетили Турция 
и по-конкретно курор-
тите на страната през 
първите девет месеца 
на тази година.   Да-
нните изнесе турско-
то министерство на 
туризма. 

Глад за кадри
Недостигът на ка-

чествена работна ръка 
ще е проблем на про-
блемите за български-
те предприятия и през 
следващата година.

Не само България, а 
целият Европейски съ-
юз страда от липса на 
квалифицирани кадри. 
Затова темата за улес-
нен внос на работни-
ци от държави извън 
ЕС става все по-гореща 
на Стария континент.

Най-топлият 
октомври

Тазгодишният ме-
сец октомври е най-
топлият в света, откак-
то европейската служ-
ба „Коперник“ за кли-
матичните промени е 
започнала наблюдени-
ята си през 1981 г., съ-
общи Франс прес.

В края на краищата 
десетоноемврийският 
преврат наложи теро-
ра на малоформатните 
хора.

кеворк кеВоркян

б и с е рУвеличават финансовата 
подкрепа  за хора с увреждания 

такса смет скача 
двойно догодина 

бюджет на късия хоризонт
този период приключ-
ва и следващата годи-
на ще има отново рас-
теж. Това не е гаранти-
рано. Търговските вой-
ни продължават, Брек-
зит - също, каза Васил 
Велев, председател на 
Асоциацията на индус-
триалния капитал 
в България (АИКБ).

„Ако на някого 
му харесва бюджет 
2019 г., ще му харе-
са и бюджет 2020 
г. - няма принцип-
на разлика. От тази 
гледна точка фи-
нансовият министър е 
прав, че това е бюдже-
тът на спокойствието. 
Ако излезем и погледнем 
големите проблеми, ко-
ито се очертават, неща-
та не са толкова розо-

ви“, заяви Иван Нейков.  
Той онагледи изражени-
ето на бюджета с прира-
ста на страната. „Мина-
лата година се ражда-
ха по 80 000-85 000 де-
ца годишно, сега викаме 
ура, ако се родят около    
50 000 деца“, каза Ней-

ков.  В сферата на тру-
да сега 100 души се за-
местват от 66 души, по-
ясни той.

Системата, свърза-
на с оценките на рабо-
тоспособността, цели в 

България човек да стиг-
не до пенсия за инва-
лидност, заяви бивши-
ят социален министър. 
По думите му трябва да 
е обратно - да намерим 
в този човек онази ра-
ботоспособност, която 
ще го върне на пазара 

на труда. Този човек 
има някакъв капаци-
тет, който ще е поле-
зен и на него, и на об-
ществото. Бюджетът е 
добър за хората, ко-
ито получават запла-
ти от бюджета, но на-
селението намаля-

ва заради демограф-
ските проблеми. Велев 
бе категоричен, че хо-
рата, които пълнят бю-
джета, няма да могат да 
получат такова увеличе-
ние на заплатите, както 

ни писмовни пратки 
(крайни такси) на чуж-
дите пощенски админи-
страции.

Има увеличение на 
разходите за материа-
ли, разходите за амор-
тизации и тези за въз-
награждения. Мини-
малната работна запла-
та през 2019 г. е увели-
чена от 510 лв. на 560 
лв., мотивират се от 
„Български пощи“.

Оттам изтъкват, че 
няма промяна в цени-

те на най-масово из-
ползваните услуги, ка-
то непрепоръчана ко-
респондентска прат-
ка „без предимство“ 

до 50 грама, изпра-
щане на пощен-

ска картичка 
„без пре-

димство“ 
и препо-
ръчани-
те пи-
смовни 
п р а т к и 
„с пре-

димство“ 
над 1 кг за 

чужбина.
Същите ос-

тават цените и за 
вътрешните и меж-

дународните колетни 
пратки, цената на ус-
лугата „препоръка“ за 
страната и др.

Средното измене-
ние при международ-
ните пратки - писма, 
малки пакети и печат-
ни произведения „без 
предимство“, е около 
15%, като цените при 
пратките над 1 кг оста-
ват без промяна.

Пощите вдигат цените
„Български пощи“ 

повишават с до 20% це-
ните на някои от услу-
гите си: кореспондент-
ски пратки, печатни 
произведения и малки 
пакети „със и без 
предимство“ за 
страната. Това 
е услугата, 
според коя-
то пратки-
те се дос-
тавят по 
възможно 
н а й - б ъ р -
зия начин.

Увеличе-
ние ще има 
и за кореспон-
дентски пратки, пе-
чатни произведения и 
малки пакети „със и без 
предимство“ за чужби-
на, както и допълни-
телната универсална 
пощенска услуга „пре-
поръка“ отново за чуж-
бина.

Основание за уве-
личението на цени-
те на международни-
те пратки е промяна 
в стойностите за дос-
тавка на международ-

От 57 лева на тон в мо-
мента таксата за смет ще 
се увеличи до 95 лева от 
следващата година.

Това заяви Гинка Ча-
вдарова, бивш изпълни-
телен директор на Наци-
оналното сдружение на 
общините в Република 
България (НСОРБ).

По думите й трудните 
елементи в общинските 
бюджети за следващата 
година ще бъдат в ня-
колко направления.

Това са 
реша-
ващи-
ят етап 
на при-
ключва-
не на ев-
р о п е й -
с к и т е 
проекти, кои-
то са мно- гоброй-
ни в общините, надпре-
варата с времето по тях-
ната работа, осигурява-
нето на необходимото 
финансиране за проек-
тите. 

Все още слабо е полз-
вано междуобщинското 
сътрудничество и обе-
диняване на общ регио-
нален принцип за реша-
ване на по-големи про-
блеми. Съвместните ус-
луги и общите проекти 
са ефективният и евро-
пейският модел за раз-
витие.

В Бюджет 2020 прави-
телството за-

ла-
га по-

вече па-
ри за общини-

те, но и разчита на пра-
вото им сами да опреде-
лят размера на местните 
данъци и такси.

Премахнат е израв-
нителният компонент 
при субсидиите за зим-
но поддържане и снего-
почистване.

Месечната финансо-
ва подкрепа, регламен-
тирана в Закона за хо-
рата с увреждания, ще 
се увеличи с 4,3% през 
2020 г. Конкретният й 
размер ще варира от 
25,41 лв. за хората с 50% 
до 70,99% степен на ув-
реждане до 206,91 лв. за 
хората с над 90% степен 
на увреждане с право на 
чужда помощ, които по-
лучават социална пен-
сия за инвалидност. 

Увеличението се по-
лучава от повишаване-
то на линията на бед-
ност за България, чий-

то размер се предвиж-
да през 2020 г. да бъде 
363 лв., тъй като по за-
кон финансовата под-
крепа се определя ка-
то процент от нейното 
равнище. Линията на 
бедност за всяка годи-
на се определя с поста-
новление на Министер-
ския съвет, чийто про-
ект беше одобрен от На-
ционалния съвет за хо-
рата с увреждания на 
заседание в Министер-
ството на труда и соци-
алната политика.

Към 30 септември 
2019 г. месечна финан-

сова подкрепа по Зако-
на за хората с увреж-
дания получават близо 
650 000 души, което е с 
около 150 000 повече в 
сравнение с броя на хо-
рата, които получаваха 
месечни добавки по от-
менения Закон за инте-
грация на хората с ув-
реждания. 

Националният съвет 
за хората с увреждания 
прие и доклад за Плана 
за изпълнение на Наци-
оналната стратегия за 
хората с увреждания за 
периода 2016-2018 го-
дина. Одобрен беше и 

планът за изпълнението 
на стратегическия доку-
мент през 2019 г. и 2020 
година. В него се пред-
виждат мерки и дей-
ности за подобряване 
на достъпа на хора с ув-
реждания до публични 
и жилищни сгради, фи-

нансиране на проекти 
за започване и старти-
ране на самостоятелна 
стопанска дейност, сти-
мулиране на работода-
телите да създават по-
добри условия за работ-
ници с намалена рабо-
тоспособност и др.

Бюджет 2020 е бю-
джет на късия хо-
ризонт, а хори-

зонтът е краят на ман-
дата на правителство-
то. Не виждаме стъп-
ките в бюджета, кои-
то да доведат до но-
вия модел. Движим се 
по територия, в която 
няма да се сблъскаме 
с реформа. По-добра-
та социална полити-
ка иска болезнените 
въпроси да не се за-
обикалят. Това заяви 
бившият социален ми-
нистър Иван Нейков. 
В проектобюджета за 
2020 г. има заложени 
буфери. Предложихме 
бюджетът да съобрази 
ситуацията с между-
народната и европей-
ската икономика - от 
спад на ръстовете ние 
имаме спад на про-
дажбите в индустрия-
та. Да се надяваме, че 

тези, които го полз-
ват - заетите в сфера-
та на администрация-
та и сигурността. Ре-
формите са отложени. 
Според Нейков  това 
е бюджет на спокой-
ствието, но по думите 
му в спокойните годи-
ни трябва да се правят 
тежките стъпки, кога-
то икономиката върви, 
а не когато е в криза. 
Той акцентира на раз-
далечаване на пенсии-
те, определени преди 
20 г., и тези сега - ножи-
цата е голяма. Притес-
нителното е, че когато 
е добре бюджетът, не 
взимаме тежките ре-
шения, а когато е зле 
- казваме - нямаме па-
ри. На края на годината 
сигурно ще има изли-
шък, финансовият ми-
нистър ще е доволен, 
допълни бившият со-
циален министър.
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Избори във 
Великобритания

 с неясен край

кОментираме

Великобритания ще гласува за първи път от 
близо век насам на зимни парламентарни избо-
ри, насрочени за 12 декември, след като преми-
ерът Борис Джонсън най-после успя да изтръг-
не съгласие от парламента за предсрочен вот с 
цел да се излезе от задънената улица с Брекзит.

Камарата на общините одобри неговото ис-
кане с 315 депутатски гласа срещу 295, които 
гласуваха против.

Камарата на лордовете го потвърди. И крали-
цата подписа указ за провеждането му.

Премиерът Борис Джонсън заяви, че избо-
рите дават възможност хората да изберат бъ-
дещето на Брекзит и на страната. Според опо-
зиционната Лейбъристка партия нов вот в мо-
мента е най-добрият възможен начин да бъде 
спряна процедурата по развода между Лондон 
и Брюксел.

Джонсън успя да постигне своето чак при 
четвъртия опит. Той се надява чрез обновява-
не на Долната камара да сложи край на парла-
ментарната парализа.

След като на страната на премиера застанаха 
либералите и Шотландската национална партия, 
които разчитат, че така ще укрепят своите по-
зиции, лейбъристите се видяха принудени също 
да подкрепят предложението на правителство-
то, като преди това на три пъти блокираха опи-
тите на премиера да свика предсрочни избори.

Както стана ясно, Брюксел вече одобри отла-
гане на излизането на Великобритания от ЕС до 
31 януари по искане на Лондон.

Кабинетът нямаше работно мнозинство и раз-
читаше да се измъкне от безизходицата с Бре-
кзит чрез нов състав на парламента, тъй като 
при досегашния явно не бе в състояние да по-
лучи одобрение за своето споразумение с Брюк-
сел, постигнато на 17 октомври, и бе принудено 
да иска все нови и нови отлагания на Брекзит.

Победата на Джонсън е още по-значима, за-
щото с разпускането на парламента на 6 но-
ември той успя да избегне приемането на две 
неблагоприятни за торите поправки в законо-
проекта за изборите. Те предвиждаха в тях да 
участват и гражданите на други страни от Евро-
пейския съюз, живеещи постоянно във Велико-
британия, както и понижаването на избирател-
ната възраст от 18 на 16 години, като повечето 
млади са за оставане в Евросъюза.

Според някои политици насрочването на из-
бори толкова близо до Коледа може да подраз-
ни избирателите, а студеното зимно време и по-
ранното мръкване през зимните месеци може да 
се окажат проблем за агитационната кампания.

По-малки европейски партии във Великобри-
тания вече обявиха, че сключват предизборен 
съюз в името на оставането на Обединеното 
кралство в Европейския съюз и ще се явят с 
общи кандидати в 60 избирателни района, ко-
ето се равнява на около 10% от местата в бри-
танския парламент.

Партиите знаят, че тези избори са последната 
възможност да променят траекторията, по която 
страната се движи. Ето защо социологическите 
проучвания предвещават оспорвана надпрева-
ра във всички избирателни райони.

И независимо че според анкетите консерва-
торите водят с 37% подкрепа сред избиратели-
те пред лейбъристите, които получават 24%, е 
трудно да се предвиди още сега крайният ре-
зултат от вота.

От стр. 1
Нищо лошо в подобни 

лични контакти, ако не бя-
ха в разрез с конституци-
онната

незаВисиМост
на обвинението от изпъл-
нителната власт. Свидете-
ли сме на постоянни ос-
тавки на „сгазили лука“ 
висши сановници, без на-
казателни последствия. 
Те си остават в апарта-
менти за милиони. Уж ги 
разследват, за да заглъх-
не проблемът и се стиг-
не до заключението, че 
няма нарушение на зако-
на. В този подход се ко-
рени чувството за неспра-
ведливост и двоен аршин. 
Последни изследвания на 
общественото мнение, не-
огласени от национални 
медии, показват, че дове-
рието в прокуратурата е 
изключително ниско – 76 
на сто от българите не й 
вярват. Рейтингът й е 8 
на сто – по-нисък дори от 
този на Народното събра-
ние, обезличено през по-
следните десет години и 
превърнало се в гумен пе-
чат, утвърждаващ не во-
лята на избирателите, а 
на председателя на ГЕРБ, 
господар чрез бюджета на 
страната. 

Доста странна е граж-
данската търпимост, с 
малки изключения на пре-
дизвестения избор на за-
местника на Цацаров за 
негов приемник. И два-
мата били суперпрофеси-
оналисти според преоб-
ладаващите магистрати 
във Висшия съдебен съ-
вет. Ами тогава защо за 
цял мандат не обърнаха 
нещата, както това се слу-
чи в Букурещ например? 
Колкото и да не се харес-
ва на нашенските деребеи, 
Лаура Кьовеши стигна до 
най-високото ниво в кари-
ерата – европейски проку-
рор. Над 1000 бивши ми-
нистри, кметове, съдии, 
олигарси и т.н. са зад ре-
шетките начело с преми-
ер, убеден в своята недо-
сегаемост. Румънците вяр-
ват, че органите, призва-
ни да бдят за престъпнос-
тта на „белите якички“, не 
дремят. Чуват и гласа на

улицата
При нас и да митингу-

ваш под прозорците на 
Борисов, и да крещиш до 
изнемога „Оставка!“, най-
много той да подхвърли 
увеличение на заплати-
те на сърдитите полицаи, 
учители, медици или да 
спре отнемането на пра-
ва, което се случи с без-
платния болничен ден 
чрез подчиненото парла-
ментарно мнозинство. 

Гешев сигурно ще про-
дължи традицията да съ-
гласува действията си с 
„Дондуков“ 1. Дали явно 
ще го прави или тайно, ня-
ма особено значение. По-
следствията от взаимните 
симпатии ще са същите – 
Цв. Цветанов – уж низвер-
гнат, но достатъчно богат, 
ще пътува до САЩ за ин-
струкции и ще гарантира 

верността към НАТО. Цец-
ка Цачева ще се шири в 
луксозно жилище, стру-
ващо значително по-ев-
тино от подобни имоти в 
района. Пламен Георгиев 
ще представлява родина-
та - консул във Валенсия и 
т. н. Апропо, оценка не на 
неговата тераса, а на ра-
ботата му на председател 
на антикорупционната ко-
мисия направи евентуал-
ният наследник на поста 
Цацаров. За да не се при-
еме, че гербаджиите се от-

благодаряват - те си зна-
ят за какво, предложени-
ето за бъдещото развитие 
на пловдивския съдия бе 
направено от патриоти-
те. Ревизоро (Емил Дими-
тров), доста поохранил се 
на депутатска заплата и с 
притъпена острота, заяви 
гордо: „Нямало по-досто-

ен за борец срещу руш-
ветите.“ Може и така да е, 
но в биографията на Цаца-
ров освен претенции към 
ведомството, командва-
но досега от него, има и 
доста пикантни нещица. 
Зли езици твърдят, че са-
мият Пеевски го е завел 
в кабинета на тогавашния 
кадровик на републиката 
Цветанов. По настояване 
на „красивия Цецо“, как-
то  наричаше доскоро са-
мият бос на ГЕРБ „дясната 
си ръка”, подарявайки му 
часовник с благодарност 
за поредните неособено 
чисти изборни победи, си 
е избрал главния проку-
рор. Твърдението излезе 
в подслушван конфиден-
циален разговор между 
градския прокурор Ко-
кинов, земеделския ми-
нистър Найденов и боса. 
Нищо ново под слънце-
то. Пламен Георгиев пък 
стигна до кадрови висоти, 
спомогнал за . замитането 
под килима издънката на 
Бойко „Ало, Ваньо!“. Той 
разпореди по телефона 
да не се закача Мишо Би-
рата, което е злоупотре-
ба със служебното поло-
жение. Странното е, че и 
двамата участници в скан-
дала вече не са между жи-
вите. Бизнесменът издъх-
на скоропостижно в лук-
созен правешки хотел, а 
генерал Танов се споми-
на от смъртоносна болест.

Първите изказвания 
на Цацаров, приел номи-
нацията след среща със 
скандално известния из-
дигнат за председател на 
парламента Валери Симе-
онов, са, че ще се опита да 
събуди комисията, нари-
чана за краткост

антикоРупция
Прав е човекът. Там са 

натрупани поне 700 раз-
работки на представи-
тели на списъка с над 7 
хил. длъжности, подлежа-
щи на контрол. От януа-
ри в него ще влязат и об-
щинските съветници. Не-
желаещите да деклари-
рат имотите си – колко-
то щеш. Не го ли сторят 
в определения срок, за-
дължително е необходи-
мо да се изясни защо се 
правят на ударени. Гово-

ри се, че над 4 млрд. на-
трупани блага са под ог-
ромен въпрос. Лошото 
е, че бъдещият ръково-
дител на извършващи-
те ревизии ще се сблъс-
ка с хора, наредени на 
хранилката от онзи, кой-
то е издигнал и него са-
мия. Птичето на щастие-

то у нас не каца на слу-
чайни рамене. И понеже 
всичко се решава в край-
на сметка от един-един-
ствен човек, пак ще тряб-
ва Цацаров регулярно да 
посещава кабинета му и 
да пита: „Може ли Х или 
У да получи заслужено 
възмездие?“ Не става ду-
ма за показно отстраня-
ване временно от длъж-
ност на трима директори 
на лечебни заведения в 
отговор на всеобщо въз-
мущение поради трагич-
ния край на тригодишно 
детенце. А за отклонява-
не на милиони, за нед-
вижимости зад граница, 
сметки в чужбина, при-
добити активи на смеш-
ни цени. Горчивата ис-
тина е, че от 3200 заво-
да, фабрики, предприя-
тия, наследени от „кому-
низма“,  функционират 
само 230! Останалите са 
разпродадени, ограбени, 
превърнати в развалини, 
за да не пречат на конку-
рентния внос на стоки от-
вън. Интересно как ще се 
разследва приватизация-
та на БТК например? Спо-
ред експерти държавна-
та собственост е струвала 
над 3 млрд. долара. Юпи-
тата на Симеон Сакско-

бургготски я продадоха 
за 260 млн. Кой беше по-
средник на сделката, спе-
челил огромна комисио-
на? Как се препродаваше 
кокошката, снасяща

златни яЙца?
Чия е офшорката, при-

тежаваща я днес? Цветан 
Василев от Белград твър-
ди, че годишната печалба 
на „Виваком“, наследник 
на БТК, е над 500 млн. лв. 
Парите потъват в извес-
тен доста голям джоб… 
Навремето ние настоява-
хме телеграфната компа-
ния да премине към пен-
сионния фонд и да го под-
помага. Не се получи. На 
всичко отгоре президен-
тът олигарх Плевнели-
ев опрости данъчни за-
дължения на въпросната 
структура за около 300 
млн. На питането на ко-
лежката Беновска по по-
вода, в опозиционния й 
период, той не отговори. 

Новата посланичка на 
Белия дом г-жа Херо Мус-
тафа преди посещението 
на Б. Борисов и предсто-
ящата среща с Тръмп на-
прави интересно експо-
зе. Наред с обещанията 
да помага за разгранича-
ването ни енергийно от 
Русия с митичния хъб за 
доставка на втечнен газ тя 
дебело подчерта, че бор-
бата с корупцията трябва 
да се води неуморно. До-
бре нацелуваната от Бой-
ко дама от кюрдски про-
изход, изпратена у нас, за 
да дразни Ердоган поради 
дружбата с Путин и купу-
ването на значително по-
съвършени от натовските 
ракети от братушките, ся-
каш издаде заповед за Ца-
царов. Дали я е чул, ско-
ро ще се разбере. Но спре 
ли потокът на изтичащи-
те средства, заобикалящи 
хазната, ще престанем да 
бъдем най-бедните с най-
многото милионери на 
глава от населението. 

Надеждата е паралел-
но със събуждането на Ко-
мисията за борба с коруп-
цията да се пробуди дъл-
боко спящият юнак бал-
кански. Да стане, да раз-
търси снага и да потърси 
сметка за загубените де-
сетилетия и престъпле-
нията, вършени от онези, 
предизборно обещали да 
подгонят крадците и мо-
шениците. Нали такъв бе 
ангажиментът на ГЕРБ при 
създаването му. Докопа-
ли се до Златния телец, во-
дачите им го забравиха и 
създават предпоставки за 
отмъкване с пълни шепи 
от общите блага.

Будилник

Уважаеми читателю, абонирай се 
за „Пенсионери – За вашето здраве“. 
това е изключително важно условие 

да продължим да бъдем такива, 
каквито сме, каквито ни харесваш и 

обичаш. 2020 година е съдбоносна. да 
продължим да сме гарантирано заедно, 

без да сме зависими от коварството 
на политици и търговци.

Цветан илиеВ

 в най-новата ни история има пример, когато 
главен прокурор, предпочетен от сдс, прозрял, че 
е сложен там, за да прикрива безобразията на из-
дигналите го, се обърна срещу тях. филчев е обеца 
за ухото на последователите на командира иван 
костов, възприемащи се за несменяеми господари 
на всичко и всички. Цацаров и гешев имат прояви 
на смелост. може пък, докато бяха на посещение 
в саЩ, да са им поставили някакви условия, близки 
до изявленията на нейно превъзходителство по-
сланичката. в крайна сметка нали след промени-
те Белият дом диктува правилата. Знае ли човек 
откъде ще звънне будилникът?...

Петьо ДаФинкиЧеВ
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да 

изкажа несъгласието 
си по повод поместе-
ното писмо в бр. 41 от 
т.г. на Ангел Калайджи-
ев, което е отговор на 
мое писмо по повод въ-
веждането отново у 
нас на ергенски данък, 
каквато позиция защи-
тава този господин.

Затова чрез вас се 
обръщам към него с 
въпроса - плащал ли е 
той такъв данък и знае 

ли колко е тежко 
това. От една 
страна, нямаш 
собствена ро-

жба, от друга, ходиш на 
различни процедури за 
лечение, а от тре-
та, търпиш по-
дигравките на 
хората, че си 
б е з д е т е н . 
Така беше 
при мен. 
Плащах да-
нъка доста 
години и ка-
то ерген, и ка-
то семеен. Ожених 
се късно, докато си на-
меря подходяща парт-
ньорка в живота, но тя 

не можеше да ме дари 
с дете. Налагаше се да 
ходим непрекъснато по 
болници, санаториуми 
и т.н., за да имаме соб-

стве-

н о 
дете. Да припомня, 
че тогава нямаше ин 

Среща след 67 години

нов дом

витро процедури. До-
колкото си спомням, 
и на двамата ни удър-
жаха по около 10% от 
заплатите за ергенски 
данък. В тази ситуация 
не бях само аз, а хиля-
ди хора. Затова питам 
- къде отидоха тези па-
ри?

Завършвайки пис-
мото си, искам да 

посъветвам г-н Ка-
лайджиев, преди 
да излага мнение-
то си по въпроса, 

да говори с младо 
семейство или мла-

дежи дали биха иска-
ли отново у нас да се въ-
веде този данък.

георги ПетроВ, 
лом

ЗаЩО съм аБОнат

Любимият 
ми вестник
Ако всички станем приятели, животът ще 

стане по-красив и щастлив! Абонирах се на-
време за в. „Пенсионери” с желание да съм 
един от първите, който ви изпраща писмо. 
Ценя много вестника, защото отразява моите 
виждания. Втора година вече на стената ми 
стои вашият прекрасен календар. Дано да го 
имам отново. За съжаление абонаментът ми е 
полугодишен по две причини – едната е фи-
нансово пенсионерска, другата е, че съм на 
86 години. Ако напусна този красив свят, не 
искам любимият ми вестник да се разхвърля. 
Дано да съм жив, за да се абонирам и за вто-
рото полугодие. Дано!

Марин йорДаноВ, нова Загора

От стр. 1
Вековната стари-

ца е в много добра 
кондиция. Рядко се 
свърта на едно мяс-
то, като голяма гор-
дост е зеленчуко-
вата й градина, за 
която се грижи са-
ма. Животът на баба 
Цвета не е бил лек. 
Преживяла е мно-
го неща и е видя-
ла смъртта на мно-
го свои близки. По-
гребва съпруга си, 
когато е много мла-
да, но въпреки всич-
ко устоява на трудно-
стите, с които животът 
я сблъсква от 1919 г., 
та чак досега. Неотлъч-
но до нея е дъщеря й 
Тонка, която й е голя-
ма подкрепа.

За празника хора от 
местното читалище из-
ненадаха рожденичка-
та с торта, грамота за 
100-летие и много по-
даръци, сред които 
рамкирани снимки от 
последните й два рож-
дени дни.

За празника в село-
то пристигна и талант-

Живот се живее с хораСтолетницата баба Цвета: 
Община Севлиево премества в града възраст-

ните хора от социалния дом в село Стоките. Сгра-
дата, която ще ги приюти, ще бъде изцяло обно-
вена и съвременно оборудвана. Това съобщиха 
от местната администрация.

Обществената поръчка за преустройство и 
реконструкция на бившия дом за деца, лишени 
от родителски грижи, "Велика и Георги Ченче-
ви" е обявена, а пребазирането на дома за ста-
ри хора от село Стоките в Севлиево предстои.

Поръчката по проекта е на стойност 155 хи-
ляди лева без ДДС. Преместването на възраст-
ните хора в обновената сграда ще създаде по-
добри условия на живот, ще предостави по-ка-

чествени здравни грижи и социално включване 
на потребителите. Те ще живеят в центъра на 
града, в близост до културни институции, което 
ще им осигури пълноценен живот в общността, 
смятат от общината.

Домът за стари хора в село Стоките е създа-
ден през 1978 г. и сградата вече не отговаря на 
съвременните изисквания за този тип социална 
услуга, посочиха от общината.

стойка колеВа, севлиево

Съучениците от ІV „в” курс на випуск 1952 г. на 
Търговската гимназия „Васил Левски” в Монтана 
проведохме поредната си среща. Най-напред с 
единодушно мълчание почетохме паметта на съ-
учениците ни, които вече не са между нас, но, ес-
тествено, животът продължава. Преживяването бе 
неописуемо. Споделихме най-различни спомени 
от ученическите години. Припомнихме си имена-
та на любимите ни учители: Трашлиев - по счето-
водство, Якимов - по финансова математика, Бо-
рисов - по физика, Камбуров - по финансово пра-
во, и много други преподаватели. Всички те ни 
караха да слушаме в захлас лекциите им. По-къс-
но станахме счетоводители, началник-отдели, да-
же и директори.

Сега всички сме с бели коси, но това не ни попре-
чи да се веселим. Дойдохме в Монтана от различни 
краища на страната. Имаме големи внуци, даже и 

правнуци, което е напълно разбираемо, щом като 
сме вече на 85 години, но не се предаваме. Почти 
всеки от нас, дори и на тази възраст, си е намерил 
допълнителна работа - кой на вилата, кой в гради-
ната, а съученикът ни Никола Димитров гледа да-
же и кошери.

Всички ние обичаме Монтана, защото той ни е 
дал хляба в ръцете. Впечатлени останахме от чисто-
тата на града. Заредиха ни с положителна енергия 
прекрасните фонтани до Паметника на незнайния 
войн, едно потвърждение, че Северозападът има 
с какво да се гордее.

Срещата ни продължи в ресторант ”Аверите”, 
собственост на внука на съученика ни Никола Ди-
митров, на когото благодарим за прекрасния при-
ем. Чукнахме чаши за наздравица и си пожелахме, 
ако е рекъл Господ, да се срещнем отново. До но-
ви срещи, скъпи съученици!

офелия григороВа, Враца

на празника, които мно-
го й се усладиха. В се-
лото по повод празни-
ка на есенните плодове 
бяха направени различ-
ни работилници за де-
купаж, за плетене на ед-

на и две куки и за ва-
рене на ракия. 

Всички участници 
се включиха с голямо 
вълнение и направиха 
празника си още по-
весел.

Членовете на до-
броволното противо-
пожарно формирова-
ние в Ценово ще по-
лучат безвъзмезд-
но дърва за огрев. В 
предложения списък 
са включени девет ду-
ши. Това е своеобра-
зен стимул за участи-
ето им в различни ак-
ции за предотвратя-
ване или овладяване 
на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации, 
както и при отстраня-
ването на последиците от тях. 

През тази година доброволци-
те се включиха и в мероприятия 
по ограничаване и ликвидиране 
на огнищата на болестта африкан-
ска чума по свинете. Решението 
беше гласувано единодушно по 

Стимулират доброволöите 
от Öеново с дърва за огрев

време на последното заседание 
на местния парламент за ман-
дата. Според докладната запис-
ка членовете на доброволното 
формирование, участвали в га-
сенето на повече от половина-
та пожари, ще получат по пет 

кубика дърва за огрев, а остана-
лите – по три.

„Доброволното противопожар-
но формирование се включва ак-
тивно при възникването на извън-
редни ситуации. От началото на 
годината членовете на екипа са 
участвали в потушаването на по-
вече от двадесет пожара на тери-
торията на общината, осигурява-
ли сме денонощно дежурство за 
нивото на реките при опасност от 
наводнение. Част от доброволци-
те участваха и в почистването на 
пътната мрежа от паднали дърве-
та след бури през летните месеци“, 
сподели Снежинка Монева – ръ-
ководител на доброволното фор-
мирование и главен специалист 
„Гражданска защита и отбрани-
телно мобилизационна подготов-
ка“ в общинската администрация.

Марий ПетроВ

ливият народен певец 
Георги Илиевски, кой-
то освен с български 
песни я поздрави и с 
няколко македонски. 
Танцьорите от дуп-
нишкия ансамбъл "Зо-
ра" изпълниха мело-
дията с красиви тан-
ци. Баба Цвета не спря 
да им се радва и да 
им ръкопляска, дока-
то усмивката й грееше 
на лицето. След това 
възрастната жена оп-
ита тестените изделия, 
приготвени от нейните 
комшийки за конкурса 
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6 Писмата Радости и болки

Уроци, които научаваме твърде късно

Не разбрах 
защо ме избягва

Длъжни ли сме 
на родителите?

съвети на 70-годишната Урсула Бабикян

Искам да видя баща си

Здравейте, пиша ви 
по един въпрос, 
който често по-

ставяте на страниците 
на вестника – длъжни 
ли са децата да се гри-
жат за родителите си на 
старини.

Всичко при мен за-
почна преди няколко 
години, когато май-
ка ми ми прехвърли 
апартамент със запазе-
но право на ползване. 
Оттогава темата "длъж-
на си да ме гледаш" е 
постоянна и започва 
много да ме дразни. 
Вече съжалих за прех-
върлянето, така и така 
щях да я гледам, а към 
нея усещам, че изпит-
вам досада. Манипули-
рането по този начин 
не й прави чест. 

Според мен родите-
лите са длъжни да ос-
тавят цялото си имуще-
ство на децата, незави-
симо дали са ги гледа-
ли на старини или не. 
Защо трябва да спеку-
лират с това? 

Подобен е случаят 
при една моя близка, 
която се е отдала на 

Моята история започва така: 
когато съм била на 3-4 години, 
баща ми и майка ми са се раз-
делили. Аз останах да живея при 
майка ми и това все още е така. 
Вече съм на 36 години, не съм се-
мейна и съм с нея. Тя се грижи 
много за мен, всеотдайна е и ме 
обича. Не съм лишена от нищо. 
Имам приятели и излизам често 
на срещи с тях. Посещавам рес-
торанти, дискотеки и се забавля-
вам. В момента нямам човек до 
мен, все още го търся. Харесвам 
живота си, но последните годи-
ни в главата ми се загнезди ед-
на идея – да потърся и видя ба-
ща си. Искам да го срещна и да 
му кажа толкова много неща. По-
следно го видях, когато бях на 10 

години, той дойде в града, в кой-
то съм сега, заради някаква ра-
бота. Тогава се обади. 
Прекарахме за-
едно един 
прекра-
с е н 
с л е -
д о -
б е д . 
С е -
га не 
з н а м 
д а ж е 
къде е. 
Усещам, че ми 
липсва. Сигурно си 
има друго семейство и деца, но 
това не е проблем за мен. Въпро-
сът ми към вас е дали има сми-

съл да искам да видя баща си и 
дали изобщо да питам майка си? 

От една страна, знам, че си-
гурно ще я нараня, 

но, от друга, 
мечтая по-

не да го 
видя, до-
ри да не 
говоря с 
него.

Да се 
о п и т в а м 

ли да се 
свържа по ня-

какъв начин с него, 
или щом досега той не го 

е направил, значи няма смисъл?
Жечка МариноВа, 

Видин

1. Времето минава 
много по-бързо, откол-
кото осъзнавате.

2. Ако не се грижите 
за тялото си на млади-

ни, то няма да се погри-
жи за вас по-късно. Ва-
шият свят става по-ма-
лък всеки ден, като гу-
бите движение, сдър-

Драга редакция, аз 
съм жена на 67 годи-
ни. Живея сама, защо-
то съпругът ми почина 
отдавна, а деца-
та си създадоха 
свои семейства. 
Колкото и стран-
но да ви звучи за 
моята възраст, но 
аз все още искам 
да намеря човек 
до себе си, но 
е доста трудно. 
Преди време се 
запознах с един 
господин по ин-
тернет. Хареса 
ми много визу-
ално, имах чув-
ството, че го по-
знавам отнякъ-
де. Когато се ви-
дяхме на живо, 
се оказа, че той 
прилича много 
на съпруга ми, но 
не сме се вижда-
ли преди. Харе-
сахме се взаим-
но. Започнахме 
да ставаме близ-
ки. Излизахме на 
разходки, запоз-
на ме с прияте-
лите си, усещах, 
че ме харесва, и 
всичко си върве-
ше нормално. Ед-
на вечер той ме 
прегърна и ми 
каза, че иска да бъдем 
заедно до края на жи-
вота си. Стана ми мно-
го мило, отговорих съ-
щото и аз. 

След този случай ре-
ших да потвърдя моите 
чувства и му написах по 
вайбъра, че много го це-
ня, че е прекрасен. Но 
оттогава той ме избягва.

Отговоря ми на съоб-
щенията, които му из-
пращам, но все е зает.

След четиримесеч-

сПОделете с нас

гледане на майка си, 
при условие че тя са-
мата е болна от рак. 
Майка й е с деменция. 
Живеят двете в центъ-
ра на Бургас в голям 
апартамент. Приятел-
ката ми често е гово-
рила с майка си да го 
продадат и да купят 
нещо по-малко, за да 
останат пари за лече-
ние. Тя й отказала и 
понеже апартаментът 

се води само на ней-
но име, го приписа-
ла на племенника си, 
който щял да я гледа, 
когато дъщеря й умре. 
Подобни ситуации има 
при много хора. 

Аз питам - какъв е 
изходът при подобна 
драма? Кое е правил-
ното решение?

Друга моя роднина 
пък, която има две де-
ца инвалиди, настани 

но писане само от моя 
страна, преустанових 
контакта си с него. Ис-
ках да видя дали ще му 

стане мъчно и дали ще 
ме потърси. Но, уви, въ-
обще не се сеща за мен.

Много ми е тежко, за-
що ми даде надежда, а 
после избяга? 

 Не мога да повяр-
вам що за човек е той, 
и то на такава напредна-
ла възраст. Та ние тряб-
ва да сме вече улегна-
ли хора. Някой може ли 
да ме посъветва как да 
продължа?

 и. а., софия

жаност и зрение.
3. Сексът и красота-

та могат да избледняват, 
но интимността и прия-
телството само растат.

4. Хората са много 
по-важни от всяко дру-
го нещо в живота ви. Ня-
ма хоби, интерес, книга, 
работа, които да бъдат 
толкова важна за вас, 
колкото хората, с които 
прекарвате времето си, 
когато остарявате.

5. Ако не планирате 
финансите си отрано, 
после ще съжалявате.

6. Всяко семе, което 
сте посадили в минало-
то, било то добро или 
лошо, ще донесе плодо-
ве и ще повлияе на ка-
чеството на живота ви, 
докато остарявате.

7. Ревността е пропи-
ляна емоция. Хората, ко-
ито мразите, ще успеят. 
Хората, които харесва-
те, понякога ще се спра-
вят по-до-
бре от вас. 
Децата ви 
ще бъдат 
п о - у м н и 
и по-бър-
зи от вас. 
Приемете 
го с бла-
годат.

8. Голя-
мата къ-
ща, за ко-
ято мечтаете, ще се пре-
върне в тежест, дори 
когато ипотеката става 
по-малка. Почистване-
то, поддръжката, стъл-
бите… Не позволявайте 

на вашите притежания 
да ви притежават.

9. Ще съжалявате за 
нещата, които не сте 
правили, много повече, 

отколкото за нещата, ко-
ито сте направили, ма-
кар и погрешка – моми-
чето, което не сте целу-

вали, пътуването, ко-
ето не сте предприе-
ли, проекта, който не 
сте започнали, време-
то, което не сте отде-
лили, за да помогне-
те на някого. Ако има-
те възможност – на-
правете го. Вероятно 
никога няма да имате 

шанс от-
ново.

1 0 . 
В с е к и 
ден, в 
който се 
с ъ б у ж -
дате, е 
и с т и н -
ска по-
беда.

Б о -
нус: Ни-

кога не е твърде къс-
но да станете това, ко-
ето искате, просто за-
почнете сега.

майка си при нея, ко-
ято я обсеби и непре-
къснато имаше пре-
тенции, че не й се об-
ръща достатъчно вни-
мание. Изпитваше рев-
ност, когато дъщеря й 
откъсваше от времето 
си за децата. Не мо-
га да разбера подобно 
поведение. Все пак тя 
е възрастният човек, 
който е поживял дос-
татъчно и не трябва да 
бъде такъв егоист. Но 
ми прави впечатление, 
че тази черта е харак-
терна за голяма част 
от старите хора.

 Мисля, че запад-
ният модел - след да-
дена възраст хората 
да влизат в специални 
домове, спестява мно-
го негативни емоции и 
лоши отношения меж-
ду възрастните и мла-
дите. 

Вие какво мислите?
яна ПиПеркоВа, 

Бургас
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Прозорец към света Роден край

Архитектурни   шедьоври

сграДата на оПерата В сиДни 

е открита на 20 октомври 1973 
г. Авторът й е архитект Йорн Ут-
сон, удостоен с най-престижната 
награда за архитектура в света 
„Прицкер“. През юни 2007 г. сгра-
дата е включена в списъка на све-
товното наследство на ЮНЕСКО, 
наред със забележителности като 
Египетските пирамиди и компле-
кса Тадж Махал в Индия.

Зад името на вся-
ко село и на всеки град 
стои история. По име-
ната на населените 
места може да се нау-
чи много за това какви 
хора са ги основали, кои 
са били техните профе-
сии или привички. Така 
се е получило едно из-
обилие от колоритни 
наименования, някои 
от които са толкова 
странни, смешни и до-
ри абсурдни, че човек не 
може да си ги обясни, но 
поне може да се развесе-
ли и да се посмее дори.

Ето пет от най-
смешните имена на 
български села.

Торбалъжи 
Торбалъжи се нами-

ра до Габрово. То е би-
ло кръстено на пряко-
ра на първия заселник и 
основател на селището 
- козаря Дончо Торба-
лъжи. Наричали го така 
заради неговия талант 
да разказва увлекател-
но лъжливи истории. 
Вероятно оттам идва и 
името на селото.

Вещица 
Вещица е едно от 

първите селища, въз-
никнали в полите на 
Стара планина. Леген-
дата разказва за турчин, 
който навремето е имал 
чифлик на това място. 
Обикаляйки земите си 
през лятото, той видял 
няколко българки, кои-
то се къпели в река. Заб-
ранената за времето си 
гледка принудила тур-
ския чифликчия да из-
бяга, викайки: „Вещици, 

Села със смешни имена

На тази дата пра-
вославните христи-
яни отбелязват деня 
на свети Андрей, брат 
на свети апостол Пе-
тър. Той е наричан 
още Първозвани, по-
неже пръв сред два-
найсетте апостоли 
е повикан, позован да 
тръгне след Христос. 
Когато апостолите 
тръгват по света да 
проповядват слово-
то Божие, Андрей се 
отправя през Гърция, 
по нашите брегове 
на Черно море и сти-
га до Грузия и Скития, 
като спечелва после-
дователи. 

Умира в гръцкия 
град Патра, разпънат 
на кръст с формата 
на буквата Х, по-късно 
наречен Андреев кръст. 
Св. Андрей се счита за 
апостол на православ-
ните християни, защо-
то ръкополага първия 
епископ в Константи-

Андреевден

нопол. През ІV век мо-
щите на светеца са по-
ставени в цариградска-
та църква „Св. апосто-
ли“. През ХІІІ век обаче 
кръстоносците ги пре-
насят в италианския 
град Амалфи, където 

почиват и до днес.
в народните оби-

чаи андреевден сим-
волизира начало-
то на зимата. спо-
ред тях от този мо-
мент нататък де-
нят започва да рас-
те - макар и колко-
то просено зърно. 
Затова на места го 
наричат едринден 
или едрей.

Зърнените храни са 
главното ястия на об-
редната трапеза. 

С Андреевден е свър-
зано и друго народно 
вярване. Според пре-
данието мечка изяла 
вола, с който свети 
Андрей обработвал 
нивата си. Разгневен, 
той уловил звяра и го 
впрегнал в ралото. 
Оттогава се вярва, 
че светецът е пове-
лител на дивите жи-
вотни и се явява пред 
хората, яхнал мечка, 
за да прогони зимата 

и дългите нощи. Зато-
ва, когато се хвърлят 
зърната в комина, се 
изричат и думите: “На 
ти, мецо, варен кукуруз, 
че да не ядеш суровия”, 
и наричат Андреевден и 
Мечкинден.

Aрхитектурните творения могат да бъдат също толкова за-
владяващи и вдъхновяващи, както живописта, музиката, лите-
ратурата, театърът и киното. и също като произведенията на 
изкуството те са отражение на епохата, в която са създадени. 
Предлагаме ви да се насладите на едни от най-големите и краси-
ви постройки на планетата и да се разходите виртуално не само 
в настоящето, но и в миналото.

ЗаМъкът  нойшВанщайн 
(ноВа леБеДоВа скала) е най-из-

вестният замък на баварския крал 
Лудвиг II. Разположен в подножието 
на Баварските Алпи и връх Цугшпи-
це, Замъкът на лебедовата скала се 
намира в местността Алгой, община 
Швангау, на 5 км от град Фюсен (на 
границата с австрийската провинция 
Тирол). Строителството на замъка за-
почва през 1869 г., продължава 17 го-
дини по проект на архитектите Еду-
ард Ридел и Кристиан Янк в автен-
тичен стил на старите германски ри-
царски крепости и е едва частично 
завършен преди смъртта на краля 
през 1886 г.

МаЧу ПикЧу е архи-
тектурен комплекс в Ан-
дите в Перу, построен 
от инките през 15 век на 
2430  м надморска височи-
на. Издигнат е като свеще-
на резиденция на великия 
владетел на инките Пача-
кути приблизително към 
1440 г. и е функционирал 
пълнокръвно до 1532 г., 
когато испанците нахлу-
ват в територията на им-
перията. 

голяМата ДЖаМия В ДЖене в Ма-
ли е най-голямата сграда от кирпич в 
света. Първата джамия на това място е 
построена през 13 век, но днешната по-

Флатайрън БилДинг (Ютия-
та) е един от първите небостъргачи 

в Манхатън, Ню Йорк. Сградата е про-
ектирана от Дениел Бернам. Стро-
ителството на 82-метровата сграда 
приключва през 1902 година и зато-
гава е едно от най-високите здания 
в Ню Йорк.

стройка е от 1907 г. Освен център 
на религиозната общност на Джене, 
джамията е сред най-известните за-
бележителности на Африка. 

През 1988 г. джамията заедно с це-
лия град е обявена от ЮНЕСКО за част 
от световното културно и природно 
наследство.

султан ахМеД ДЖаМия 

е мюсюлмански храм в Истанб-
ул, Турция. Построена е от архи-
текта Седефкяр Мехмед ага по 
заповед на султан Ахмед I меж-
ду 1609 и 1616 година. Цветове-
те на порцелановите плочки са 
в синьо, зелено и бяло. В Европа 
е известна като Синята джамия.

вещици". Оттам произ-
лиза името на селото.

Недоклан
Недоклан е село в 

Североизточна Бълга-
рия. То се намира в об-
щина Разград. За про-
изхода на името на се-
лото се разказва след-
ната легенда. След ед-
но нападение на кър-
джалии селото е било 
ограбено и запалено, 
мъжете посечени, а же-
ните и децата отвлече-
ни. Само един Недьо е 
успял да избяга със си-

новете си. Години след 
нападението той се за-
върнал пак по тези мес-
та и си построил къща. 
Недьо Калан - с тако-
ва прозвище се прочул 
човекът в околията, а 
преведено на българ-
ски това означава ос-
таналият Недьо. С годи-
ните селото е приело 
неговото прозвище за 
свое име.

Тъпчилещово
Тъпчилещово е село 

в Североизточна Бъл-
гария. То се намира в 
област Търговище. До 
Освобождението е би-
ло изцяло турско село. 

След убийството на 
млад българин избух-
ват етнически сблъсъ-
ци, при които местните 
турци са избити и про-
гонени. А Тъпчилещо-
во се нарича вече бли-
зо 80 години. Кръстили 
го с това малко стран-
но име заради благот-
ворителността на един 
мъж от София. 

Сърбогъзи
Още по-голямо не-

удобство от името на 
селото си вероятно са 
изпитвали жителите на 

Сърбогъзи. Това е едно 
от изчезналите села в 
България. 

Преди години село-
то с неприлично име 
било напуснато от по-
следния си жител - бай 
Дончо, който си купил 
къща в съседното село 
Престой.

разбира се, това не 
са всички веселяшки 
имена, но друг път – по-
вече. Важното е да за-
пазим тези иначе кра-
сиви и живописни сел-
ца и техните названия 
за поколенията, тъй 
като днес повечето от 
тях обезлюдяват и из-
чезват безвъзвратно.



27.XI. - 3.XII.2019 г.
48

2

Български8 Фолклорно богатство

 ива и велислава костадинови са сестри, внучки на известната на-
родна певица гуна иванова. От нея двете наследяват таланта си и сил-
ната любов към фолклора. Още от ранно детство прекарват време в 
репетиционните зали, където именитата им баба ръководи групите 
си. изявяват се на различни сцени у нас и в чужбина. имат общ албум - 
„Зайди, зайди, ясно слънце“.    ива учи в Унсс, специалност бизнес адми-
нистрация, но това не й пречи  се занимава професионално с музика. ве-
лислава продължава образованието си в натфиЗ „кръстьо сарафов”, в 
класа на проф. стефан данаилов, със специалност актьорство за дра-
матичен театър.  От „Пирин фолк“ - сандански 2017, си тръгват  с 3 
награди. тази година  гласовитите сестри са големите победителки в  
27-ото издание на фестивала за авторска македонска песен. Песента 
„България в сърцето“ донесе на костадинови първа награда  и отличи-
ето на публиката.

Композиторът Стефан Дра-
гостинов е автор на композиции, 
специално съобразени с контра-
алта на Мариана, някои от които 
е написал още преди 20 години.

Кандидатурата на певи-
цата за „Гинес“ е първата в 
историята на Книгата на ре-
кордите за най-нисък жен-
ски глас на планетата. Всъщ-
ност призът се забавя почти 
година, след като през фев-
руари 2018 не й признават 
рекорда поради липса на 
свидетели, които да удосто-
верят, че не е взимала сти-
муланти за ниския си глас.

Но, както се казва, по-до-
бре късно, отколкото нико-
га - името Мариана Павлова 
вече е записано в Книгата 
на рекордите като най-ни-
ския женски глас на плане-
тата. По време на записа Ма-
риана трябвало да започне 
от произволен тон и без въз-

дух, на полутонове, да стигне до 
тона, за който кандидатства - си 
симол на контра октава. Честито 
на българката и гордата родоп-
чанка Мариана Павлова!

Мариана Павлова е да-
мата с най-нисък глас 
на планетата. Тя е вто-

рата българска народна певи-
ца с рекорд в Книгата на Гинес, 
след като през есента на ми-
налата година пловдивчанката 
Смиляна Захариева би рекорда 
по гласовитост с народната пе-
сен „Излел е Дельо хайдутин“.

Мариана Павлова е от Смо-
лян, но жи-
вее в Лон-
дон. Още в 
първото си 
изявление 
за пресата 
каза, че се 
гордее че 
е българка 
и че винаги 
се предста-
вя като бъл-
гарка и ро-
д о п ч а н к а . 
Тя е дъще-
ря на оби-
чаната ро-
допска на-
родна певи-
ца Христи-
на Лютова. 
През годините е пяла в много 
музикални формации: работила 
е с Надка Караджова в квартет 
„Славей“, в ансамбъл „Родопа“ в 
Смолян, в „Космическите гласо-
ве“, „Драгостин Фолк Национал“, 

Бъдещето ни е в България

От стр. 1
Това са „малки-

те” моменти, когато 
разбираме как пра-
вим  хората  щаст-
ливи, докато 
пеем, как ус-
пяваме  да ги 
разчувства-
ме, да ги раз-
вълнуваме, да 
ги просълзим 
с някоя по-
тъжна наша 
песен. Това са 
нашите миго-
ве на радост, 
защото виж-
даме, че тру-
дът ни е це-
нен и оценен. 
Това е благо-
дат за всеки 
изпълнител!

В е л и с л а -
ва: Да видиш как тво-
ята песен въздейст-
ва на хората – това 
е истинска красота!

-  Песента ви 
„България в сър-
цето“ грабна сър-
цата на хората със 
своето послание. 
Милеете ли за ро-
дината, виждате ли 
бъдещето си тук, в 
татковината?

Велислава: Не 
съм си и предста-
вяла бъдеще извън 
България. Ако ме по-
канят за изяви, ще 
отида, но винаги ще 
се връщам тук. Тук 
искам да създам се-
мейство, тук желая 
да отгледам и деца-
та си.

ива: Напълно 
подкрепям сестра 
си. Пътувала съм из-
вън България, била 
съм на доста, и то 
все впечатляващи, 
места, но никъде не 
е като у нас! Тук ми е 
мястото! Та нали ка-
мъкът си тежи имен-
но на него!?

- на кого сте бла-
годарни за голяма-
та ви популярност? 
кои са хората, кои-
то безрезервно ви 
подкрепят?

ива: Благодарни 
сме на нашата ба-

ба Гуна Иванова за то-
ва, че успя да ни пре-
даде безрезервната 
си обич към народно-
то творчество и да ни 

покаже правилния път, 
по който да тръгнем, за 
всичките й съвети, на-
пътствия, подкрепа и 
обич. Разбира се, из-
казваме искрени бла-
годарности и към му-
зикалната ни компания 
„Диапазон Рекърдс” за 
възможността да бъ-
дем част от тяхното го-
лямо семейство и заед-
но да вървим по пътя 
на запазването на тра-
дицията, запазването 
на българщината.

- Може ли млад  бъл-
гарски фолклорен из-
пълнител да се чув-
ства звезда? ще успее 
ли вашето поколение 
да запази и да продъл-
жи българските тра-
диции?

Велислава: Не знам 
дали нарицателно-
то „звезда” е редно да 
се използва във фолк-
лора. В този жанр сме 
хора с мисия - да  па-
зим и да популяризира-
ме българската народ-
на песен. Всеки, който 
се захване с това, тряб-
ва да покаже уважение 
към подбора на пес-
ни  и на сценични тоа-
лети. Фолклорът става 
все по-обичан! Доказа-
телство е това, че мно-
го от нашите почитате-
ли са малки дечица. То-
ва означава, че фолкло-

рът е и ще пребъде!
- кои са хората, ко-

ито ви подкрепят във 
вашата мисия?

ива: Това  са онези, 
които са до нас и в до-
бро, и в лошо. При мен 
не са много, но са ми 
достатъчни! Най-цен-
ното е, че ги има!

Велислава: Най-цен-
ното за мен е семей-

ството и нашите прия-
тели! 

- Притеснява ли ви 
това, че при  всеки 

Гуна Иванова. Тя е като 
извор за нас! Извор на 
обич към българското,  
към истинското, към 
красивото.

- Вие сте много мла-
ди,  как ви се отразява 
и как ви повлия сла-
вата?

Велислава: Близки-
те ни са горди с нашите 
успехи, радват ни се и 
ни подкрепят  с усмив-
ка и добра дума. Попу-
лярността не ни проме-
ня като хора. Така  ще 
бъде и в бъдеще. Сла-
вата за нас е урок – та-
ка разбираш кой е ис-
тински с теб и кой не 
чак толкова.  

ива: Мили хора, ние 
сме това, което сме, със 
и без слава. За мен то-
ва, че жънеш успехи в 
професионално отно-
шение, не бива да вли-
яе върху теб самия ка-
то човек, нито в отно-
шението ти към другия.

Велислава: За нас 
важното са уважени-
ето между хората, ра-
достта от общуването, 
любовта към музиката!

   Въпросите зададе 
иво ангелоВ

Втори „Гинес” 
за наша певица

то ни е важно за тях, 
както и тяхната обич 
е важна за нас. Имен-
но тя ни окриля, дава 
ни идеи, дава ни кре-
ативност и сили, за да 
пазим бит и традиция, 
да разпространяваме 
фолклора, показвайки 
колко са важни коре-
ните ни, за да продъл-
жим напред, гордеей-
ки се, че сме българи!

ива: Съдбата показ-
ва, че при нас просто 
е трябвало така да се 
случи, да се осъщест-
ви тази приемстве-
ност, защото не всеки 

има толкова близко до 
себе си такъв пример - 

следващ  успех хората 
могат да кажат: „о,  то-
ва го постигнаха благо-
дарение на  популярна-
та им баба”?

Велислава: Няма как 
да се разминем с подоб-
ни подхвърляния, но 
трябва ли да им обръ-
щаме внимание?! Не ми-
сля. Ако хората не ни ха-
ресваха, какъвто и гръб 

да има-
ме, ня-
ма да 
се по-
лучи. А 
те  ни 
харес-
ват, те 
ни се 
радват, 
усеща-
ме вни-
мание-
то им, 
т я х н а -
та без-
услов-
на лю-
бов, те 
танцу-

ват на нашите песни, пе-
ят ги, плачат на изпъл-
ненията ни... Това е по-
казател, че творчество-

с именитата си баба

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

„Големите български гласове“, в 
Каба трио „Родопея“ и др.

„Била съм с нисък глас през 
целия си живот. Гласът с годи-
ните зрее и става по-хубав - по-

мек. С работата и с техниката мо-
же да се постигнат по-хубави и 
по-големи височини, както и по-
хубави и по-ниски тонове“, каза 
певицата.
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Гюлер Йоктен (Мукадес) 
от „Сълзи от рая“

9

красиви  на 
всяка  въЗраст

Женски свят

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

люБими сериали

ябълката е чудесен плод с ексфолиращи 
свойства. лимонът и картофът са естест-
вени избелващи агенти, които носят неза-
бавен резултат. тази маска помага да на-
малеят кафеникавите петна по кожата на 
лицето.

Продукти: 1 с. л. настъргана на ситно ябъл-
ка (или пасирана), 1 с. л. лъжица настърган 
картоф и чаена лъжичка пресен лимонов сок. 

Приготвяне: смесете съставките и разбър-
кайте, докато се получи хомогенна смес. нане-
сете върху лицето и областта на шията върху 
почистена кожа и оставете да действа 20 ми-
нути. измийте с хладка вода.

За да има траен ефект, прилагайте маската 
2 пъти седмично.

Подмладяваща 
маска за лице

 Бабата се свързва с топлина, 
уют, доброта... На нея може да се 
каже онова, което е трудно да се 
сподели с родителите. Баба и дя-
до винаги ще прегърнат, ще на-
хранят и ще заведат внучето си на 
море. Ролята на баба е голяма и 
важна, но все пак тя не е добро-
волна. Много често бабите прос-
то не са готови да я „изиграят”.

У нас традицията повелява, ко-
гато се роди внучето, баба му да 
захвърли всичко останало и да 
му се посвети, отменяйки майка-
та, защото „няма нищо по-важно 
от детето”. Много хора споделят 
това мнение, но... не всички. И та-
ка трябва да бъде! Защото кои са 
днешните баби?

Много често те са жени меж-
ду 40 и 60 г., все още пълни със 
здраве и сили, изглеждащи до-
бре, някои имат собствен бизнес 
или отдавна са утвърдени в про-
фесията си. Те са учили, ражда-
ли, отгледали децата си и в то-
зи житейски период искат да от-
делят повече време и внимание 
на себе си. Много от тях все още 
работят, някои – дори на някол-
ко места, или току-що са се пен-
сионирали.

Ако тази жена има други плано-
ве за своето бъдеще, може ли да 
откаже на децата си да помага в 
отглеждането на внучето?  И ако 
откаже, трябва ли да се чувства 
виновна, защото нейните връст-

нички са залепени за бебешките 
колички, а тя не?

Отглеждането на внуците от 
техните баби не бива да се при-
ема за даденост. Фразата: „Ами 
за какво са бабите, ако не, за да 
помагат?!” не само е неприятна, 
но и в много случаи вече не ва-
жи. По-вярна е друга максима: 
”Който има деца, да си ги гле-
да!” - който иска деца, би тряб-
вало предварително да си е дал 

сметка дали може да се справи 
с отглеждането им със собстве-
ни сили.

Но има и друг казус. Ако ба-
бите и дядовците откажат да по-
магат, младите родители може 

да се почувст-
ват предаде-
ни и тогава е 
възможно да 
се появят кон-
фликти не са-
мо между по-
коленията, а 
и в самите се-
мейства. Тряб-
ва да има ня-
какъв спра-
ведлив баланс 
в отношения-

та между поколенията. Ако же-
ната иска да гледа своето вну-
че, защото за нея няма нищо по-
важно на света от него, тогава 
всички въпросителни отпадат. 
Когато обаче бабата има и дру-
ги планове за себе си, би могло 
да постигне ясно споразумение 
още преди раждането на внуче-
то: „Ще го гледам всяка събота 
през седмица или от толкова до 
толкова часа.”

ние и внУЦите

 Голямата турска актриса Гюлер Йоктен има спе-
циално участие в „Сълзи от рая“. Тя играе бабата на 
Дженет – Мукадес. Родена е на 14 ноември 1941 г. 
в Ъспарта. Израства в актьорско семейство – баща 
й Кани Къпчак е прочут турски актьор и режисьор. 
След като завършва консерваторията, започва да 
се изявява в театъра, а от 1960 г. насам почти ня-
ма прекъсвания.

     Aĸo ce чyдитe oтĸъдe ви e пoзнaтa тaзи aĸтpиca, 
тpябвa дa ви пpипoмним, чe имeннo тя изигpa poля-
тa нa cпpиxaвaтa cвeĸъpвa Джeвpиe в cepиaлa 
„Лиcтoпaд“. Toй бe иcтинcĸи xит в бългapcĸия eфиp 
пpeди гoдини.

Нейната страст са телевизионните сериали, ко-
ито са десетки и все успешни. Актрисата е рабо-
тохолик и обича 
работата си. Но-
сител е на редица 
престижни награ-
ди и признания 
за превъплъще-
нията си през го-
дините. Никога не 
изпитва трудност 
да пресъздаде ка-
квато и героиня да 
й бъде предложе-
на, обича предиз-
викателствата. С 
големия си опит 
и рутина често съ-
ветва младите си 
колеги и е пример 
и важен фактор за 
доброто им пред-
ставяне на сни-
мачната площад-
ка. Омъжена е от 
дълги години за 
известен турски 
театрален и фил-
мов режисьор – Зеки Йоктен, който умира през 
2009 г. Двaмaтa нямaт дeцa. Гюлep Йoĸтeн oбaчe нe 
cъжaлявa зa избopa cи и пpизнaвa, чe тoвa ce дължи 
нa фaĸтa, чe и двaмaтa ca ce oтдaли нa ĸapиepaтa.

Бaбaтa нa Джaнeт oбaчe e ĸaтeгopичнa, чe cвeтът 
въpви ĸъм лoшo и ce мoли Бoг дa пoмaгa нa дeцaтa. 
Въпреки чe e изĸлючитeлнo пpeдaнa нa пpoфecи-
ятa cи, Гюлep Йoĸтeн e eднa oт мaлĸoтo aĸтpиcи, 
ĸoитo ниĸoгa нe ca пpибягвaли дo плacтични oпepa-
ции. Tя нe caмo xapecвa лицeтo cи, a и мнoзинa й 
ĸaзвaт, чe изглeждa мнoгo пo-млaдa, oтĸoлĸoтo e 
в дeйcтвитeлнocт.

ът непрекъснато гово-
ри за нея. Телефонист-
ките в централната поща 
свикват да го виждат вся-
ка седмица как кръстос-
ва неспокоен залата, ча-
кащ с часове да го свър-
жат с Италия.  

Тя започва да се чув-
ства леко притеснена: 
дали пък е най-подхо-
дящата за този талант-

Голямата любов на Радой РалинТой беше краен 
и открит както в 
любовите, така и 

в омразите си. И голя-
мата му и единствена, 
както изглежда, любов 
към италианката Ла-
ура носи всички беле-
зи на неговия характер 
– чувствителен, възтор-
жен, наивен понякога, 
но верен и постоянен 
в чувствата си.

Запознават се през 
1953 г. в Букурещ, на IV 
фестивал на младежта 
и студентите. За първи 
път се виждат на среща 
с италианската младеж-
ка група. Нейният смях, 
сияещото й „портока-
лово“ лице сред остана-
лите предизвикват у не-
го пронизващо чувство 
- като сърдечен удар.

 Тя го поканва да тан-
цуват „Ла Палома“, по-
дарява му своята чер-
вена кърпа. Като няма 
какво да й подари (то-
ва са последните дни и 
всичко вече е раздал), 
той й подарява клю-

да й позволи да запа-
зят поне приятелство-
то си. Радой се жени за 
Грозданка и след време 
се развеждат, Лаура се 
жени за Марио и след 
време се развеждат.

Тя прави политиче-
ска кариера, дори е из-
брана за кмет на Боло-
ня от левицата. 

Последните й писма 
след дълго мълчание са 
от 1980 г. Все още иска 
да види побелелия мъж, 
на когото някога е пи-
сала: „За мен ти пред-
ставляваш идеалът, т. е. 
човекът, за когото съм 
мечтала винаги да имам 
за другар, мъжът, кой-
то не ме видя веднага 
като жена, а като дру-
гарка…“ 

Радой Ралин, нели-
шен от проникновение, 
така и не пожелава да 
види повече Лаура, мо-
мичето, „което и в своя-
та старост обичам“.

призовава: „Ела, Радой, 
ела в Италия!“ Той обаче 
вече е заявил, че повече 
не ще да живее в капита-
листическа страна.

През август 1957 г. 
те се срещат отново на 
младежкия фестивал в 
Москва. Минали са пет 
години, чувствата им са 
много по-зрели. От едно 
писмо сред връщането 
на Лаура в Италия става 
ясно, че повече от вся-
кога двамата изпитват 
силни чувства един към 
друг. Той бяга след влака 
й със сълзи на очи. Тя му 
пише, че неговото лице и 
мили думи ще останат в 
сърцето й за цял живот. 
Писмата стават редки, но 
все така сърдечни. Той 
е вече наясно, че меч-
таният и от двамата со-
циализъм не е за показ-
ване и препоръчване. 
Тя затрогващо го моли 

ча за вкъщи. Тя, малко 
стресната, но трогната, 
го целува – оказва се, че 
подаряването на ключ от 
къщи означава предло-
жение за женитба.

Да, той иска да се оже-
ни за нея. Това не е блян 
на поет вихрогон, той ве-
че знае къде ще живеят, 
какво ще учи тя в уни-
верситета, как заедно ще 
влеят своя труд и усилия 
в общата борба за осъ-
ществяването на всеоб-
що социално благоден-
ствие… Към Болоня тече 
поток от горещи увере-
ния, че щастието е реал-
но. Освен писма за „дру-
гарката Лаура Симончи-
ни“ тръгват колети с кни-
ги, грамофонни плочи, 
цигари, сувенири. Радой 
започва да учи италиан-
ски, за да пише сам пис-
мата си, без да досажда 
на приятели преводачи. 
Връзката става известна 
на всички, защото поет-

лив и напорист бъл-
гарин? Нееднократ-
но говори в писмата 
си, че се срамува, де-
то много неща не знае. 
И затова чете, учи, са-
мообразова се. Главна 
тема в техните разго-
вори е… партийната 
работа. Лаура актив-
но работи като акти-
вистка за комунисти-
ческата партия, всич-
кото й свободно вре-
ме отива в събрания, 
беседи, писане на ста-
тии, речи. Той й праща 
трудовете на Маркс, 

Сталин и Димитров, а тя 
- книга за осъдените на 
смърт в италианската съ-
протива.

След дълго боледува-
не умира бащата на Ла-
ура и тя е принудена да 
признае на Радой, че „га-
лената с толкова любов 
мечта няма да може да се 
осъществи“, тя не може 
да остави майка си. Но го 

Бабата - детегледачка 
на всяка цена?
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10 Вкуснотии в чинии

П р о д у -
кти:  70 г 
паста по из-
бор, 160 г 
к о н с е р в а 
риба скум-
рия в дома-
тен сос, 100 
г ролца от 
раци, 4-5 с. 
л. царевица 
от консерва, 
3-4 кисели 
краставич-
ки, 80 г пряс-
на крастави-
ца, 1 с. л. зех-
тин, 1 стрък 
пресен ко-
пър

Приготвяне: Пастата се сварява и се отцеж-
да. Рибата, ролцата и краставичките се нарязват 
на ситно и се прибавят към нея. Добавя се и ца-
ревицата, залива се с доматения сос от рибата и 
зехтина. Слага се нарязаният на ситно копър и 
салатата се подправя. Разбърква се и се оставя 
на хладно поне  час преди консумация.

Øàðàí ñ êèñåëî çåëå

никулден е денят на ри-
барите, моряците и банке-
рите. Празничната трапе-
за включва ястие от риба. 
Обикновено това е шаран, пълнен с 
орехи, или рибник. но менюто може 
да се разнообрази с други вкуснотии. 

ето какво сме подбрали за вас.

Ñàëàòà

Ðåöåïòè çà Íèêóëäåí

Ïèðîæêè îò êàðòîôåíî ïþðå

 Продукти:  1 кг риба пангасиус, 2-3 
домата, 100 г гъби, 150 г кашкавал, сол 
и подправки по избор

 Приготвяне: Рибата се посолява и 
се подправя на вкус. Нарежда се в та-
вичка с фолио. Отгоре се слагат пар-
ченца домат, върху него се нареждат 
нарязани на филийки гъби и се запича 
във фурната на 200о  около 20 минути. 

Малко преди да се извади, се посипва 
с настърган кашкавал и оставя за още 
малко във фурната. Рибата трябва да 
е добре размразена. По желание мо-
же да се сложи върху домата и малко 
изпържен лук.

Продукти: 1/2 ч. 
ч. нарязана сту-
дена риба, 
1/2 ч. ч. сту-
дено кар-
т о ф е н о 
п ю р е , 
сол, че-
рен пи-
пер и лук 
на прах, 
1 разбито 
яйце, 1/2 на-
стъргана малка 

глава лук, брашно, олио за пър-
жене

Приготвяне: Месото на 
рибата се накъсва и се 

смесва с картофеното 
пюре и подправките. 
Добавят се разбитото 
яйце и лукът. Набраш-
нете ръцете си и оф-
ормете малки топчета. 

Поръсете ги с брашно 
и ги запържете в загоре-

щената мазнина. Сервират 
се топли.

 Продукти: 1,5 кг различ-
на риба - шаран, щука, сом 
и др., по възможност 2 ше-
пи по-малки сладководни 
риби, 1 голяма глава кромид 
лук, 3 ч. л. лют червен пипер, 
1-2 чушки, 2-3 дома-
та, сол

Пригот-
в я н е : 
Добре 
п о -
ч и с -
т е -
н и т е 
р и б и 
се на-
р я з в а т 
на парчета 
с дебелина 5 см 
и се посоляват. В около 
1,5-2 л вода се сваряват рибе-
ните глави, костите, опашки-
те и по възможност една ше-
па изчистени по-малки риби 

с нарязаната глава лук. Щом 
водата заври, слага се черве-
ният пипер. 

След като лукът се разва-
ри, бульонът се излива през 
цедка върху посолените пар-

чета риба, нарязани-
те на тънки ко-

лелца чуш-
ки и обе-

лените 
и на-
р я з а -
ни до-
м а т и . 
Супата 

се вари 
20 мину-

ти на слаб 
огън. Не трябва 

да се бърка, а само да 
се разклаща, за да не се раз-
дроби рибата. 

Сервира се гореща с пре-
сен бял хляб.

Продукти:  1 шаран 
(около 1,5 кг ), 100 г гъби, 
100 г бекон, 100 г кашкавал, 
1 глава лук, 1 лимон, 1 ч. ч. 
бяло вино, сол, 2-3 щипки 
магданоз

Приготвяне: Шаранът 
се почиства от люспите и 
се прави отвор откъм гър-
ба, оттам се вадят вътреш-
ностите (така няма нужда от 
зашиване и плънката няма 
да *избяга* при печенето). 
Измива се и се посолява. 
Лукът се нарязва на ситно 
и се запържва заедно с гъ-
бите, след 5 минути се доба-

вя беконът и се пържи, до-
като се зачерви. Маха се от 
огъня да поизстине. Когато 
плънката е охладена, се до-
бавят настърганият кашка-
вал и магданозът и се раз-
бърква. Шаранът се пълни, 
докато се издуе коремче-
то. Поставя се в дълбока та-
вичка, върху него се нареж-
да лимонът, нарязан на ко-
лелца, и се залива с чашата 
бяло вино. Пече се около 
30-40 минути на 200о, по-
крит с фолио. Когато е го-
тов, то се маха, за да се по-
запече.

 Продукти: около 1 кг 
шаран, ½ ч. ч. брашно, 100 
мл олио за пържене, 200 г 
заквасена сметана, 2 с. л. 
олио за зелето, 2 стръ-
ка ситно нарязан праз, 
1 ситно нарязана су-
шена червена чушка, 
250 г печурки, наря-
зани на филийки, 1 ч. 
ч. орехи, едро наряза-
ни и леко запечени, 1 
кг тънко нарязано ки-
село зеле, сол и пипер 
на вкус

 Приготвяне: Ша-
ранът се филетира и се 
нарязва на парчета. Вся-
ко парче се топва в браш-
ното и се изпържва леко 
в сгорещеното олио. Сла-
га се да се отцеди върху 
кухненска хартия. Смета-
ната се разбърква със сол-
та и пипера и всяко парче 
се намазва от всички стра-
ни с нея.

 Олиото се загрява за 
зелето и в него се слага 
първо празът, разбърква 
се 3-4 минути и се добавят 

гъбите. Щом отделената 
течност се изпари, се при-
бавят орехите и чушката. 
Слага се зелето, разбърк-
ва се и се оставя да се за-
души под капак 10 минути.

 Зелето се сипва в та-
вичка и отгоре се подреж-
да рибата. Всичко се за-
пича около20-30 минути 
на 180о. 

дîìàøíè 
ïðú÷èöè
Продукти:  500 г филе хек 

или друга подобна риба, 1 
филия бял хляб, 50 мл пряс-
но мляко, 2 с. л. масло, 1 яй-
це, 1 ч. л. готова подправка 

за риба, 2 с. л. грис, 1 с. л. ко-
пър, галета за овалване, сол, 
мазнина за пържене

 Приготвяне: Хлябът се 
накисва в млякото и заедно 
с рибата се смилат. Приба-
вят се маслото, яйцето, под-
правката за риба, сол, гри-
сът, копърът и се омесват 
добре. След това с мокри ръ-
це се оформят пръчици с го-
лемина по избор и се овал-
ват в галета. Оставят се 15 
минути в хладилник да стег-
нат. Пържат се до златисто.

Ðèáà ïî ìàíàñòèðñêè

Ïúëíåí øàðàí ñ áåêîí Ïàíãàñèóñ ñ ãúáè 
è êàøêàâàë

 уíãàðñêà ðèáåíà ÷îðáà
 Продукти:  

500 г рибно фи-
ле, 3-4 глави лук, 
4 домата от кон-
серва, 3 скилид-
ки чесън, 1 ч. л. 
черен пипер, 1/2 
сух девесил, 1-2 
с. л. лимонов сок, 
чили по жела-
ние, 50-60 мл ол-
ио сол, магданоз

 Приготвяне: Загрейте олиото и запържете до златисто 
лука. Добавете чесъна, нарязан на ситно, черния пипер, 
солта, доматите, настъргани на едро, девесила и 1/2 ч. ч. 
вода (125 мл). Оставете да къкри 25-30 минути на умерен 
огън под капак.

 15 минути преди да добавите рибното филе към дома-
тения сос, го нарежете на подходящи парчета, посолете 
го и го залейте с лимоновия сок. Добавете рибното филе 
5-10 минути преди да изключите котлона. Оставете яде-
нето поне 5 минути върху него.  Сервирайте ястието то-
пло, поръсено със ситно нарязан магданоз.

* Рецептата би била чудесна със скумрия или друга мор-
ска риба. 
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според режима, 
който изискват бро-
мелиевите растения, 
могат да се разделят 
на две големи групи.
 Към първата група 

принадлежат гостенки-
те от влажния тропик с 
много кратък сух пери-
од (вриезеи, криптанту-
си, някои видове ниду-
лариуми). Те нямат яр-
ко изразен период на 
покой и през цялата го-
дина се нуждаят от ви-
сока температура (лято-

то 23-25°С, зимата 18-22 
и в никакъв случай по-
ниска от 13°С). За тях е 
добре, ако се затоплят 
отдолу (под саксията). 
През пролетта и лятото 
в периода на активен 
растеж се поливат обил-
но и редовно се орося-
ват. Когато е много го-

11В градината Сред цветята

Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА

Â îðàíæåðèÿòà òóê
ñååì ðåïè÷êè è ëóê 

Áðîìåëèèòå – åêçîòèêà îò òðîïèêà 

Мушмулите са сред най-по-
лезните есенни плодове, кои-
то незаслужено се пренебрег-
ват. а напразно – те се една от 
малкото наслади през този се-
зон, които е добре подобава-
що да оценим. а също така и 
да ги приберем точно сега – в 
края на есента.

Мушмулата представлява 
красиво овощно дърво от се-
мейство Розоцветни. На Бал-
канския по-
луостров тя 
е диворастя-
ща. По наши-
те земи расте 
още от време-
то на траките. 
Има данни, че 
е култивира-
на още 1000 г 
пр.н.е.

Днес култи-
вираният вид 
мушмула се 
отглежда за-
ради плодо-
вете. Планта-
ции с мушму-
ли има както 
на Балканите, 
така и в Кали-
форния, Япо-
ния, Испания, Южна Франция и 
Италия.

Незаслужено подценявани, 
тези плодове са непретенциоз-
ни, вкусни и изключително по-
лезни за редица системи в чо-
вешкия организъм. Качествата 
им са наистина възхитителни.

Мушмулите се доближават 
по състав най-много до този 
на ябълките. освен в прясно 
състояние, те могат да се при-
емат под формата на сладка и 
конфитюри.

Както всеки друг плод, и в му-
шмулите се открива богата ком-
бинация от хранителни стойно-
сти, витамини и минерали - ви-
соки нива витамин А, B, С, както 
и минералите желязо, калций, 
калий, натрий, фосфор и други.

Полезните си качества му-
шмулите дължат още на фи-
брите, скорбялата, пектина 
и органичните киселини, 
най-вече ябълчена, лимо-

нена и винена.
В 100 г чист продукт се съдър-

жат едва 47 калории. Това коли-
чество обаче е достатъчно, за да 
подпомогне пречистването на 
кръвта и да укрепи кръвоносни-
те съдове. Приемът на мушмули, 
освен наслада за небцето е сти-
мулатор на работата на жлъчка-
та, бъбреците и черния дроб.

Мушмулата успокоя-
ва нервите и подобря-
ва храносмилането. Пло-
дът се дава на малките деца, 

понеже стимулира растежа.
Недобре узрелите плодо-

ве на мушмулата се използват 
в народната медицина. Те за-
едно със семената се прилагат 
за лечение на ангина, астма и 
бронхит. Добре узрелите пък 
влизат в състава на рецепти за 
стомашно-чревни заболявания 
и бъбречни колики.

съхранение 
Мушмулите се берат през 

късните есенни ме-
сеци, като в нача-
лото са твърди, но 
след падането на 
първите слани ста-
ват меки и аромат-
ни.

Те трябва да се 
берат внимател-
но, защото лесно 
се набиват и стават 
негодни за консу-
мация.

За да запазите 
по-дълго плодо-
вете от мушмула, 
е препоръчително 
да ги съхранява-
те в хладни и тъм-
ни помещения, къ-
дето температура-
та не е по-висока от 

10°С, подредени на няколко пла-
ста. Ако подредите плодовете 
на един ред, те бързо изсъхват 
и губят вкусовите си качества.

За по-дълго съхранение мо-
жете да приготвите наситен за-
харен сироп, като стерилизира-
те добре узрелите плодове.

необходимо е да бъдат от-
странени всички смачкани 
плодове, тъй като са подат-
ливи на плесенясване и биха 
влошили хранително-вкусо-
вите качества на останалите.

Време е за подготовка на оранжерията за но-
вата реколта. След като старателно почистите 
стъблата заедно с корените, плодовете, остатъ-
ците от предишните растения, които сте отглеж-
дали в оранжерията, време е за разораване, де-
зинфекция, подхранване на почвата. 

Подходящ сезон е да започнете да мислите за 
засаждане на студоустойчиви култури в оранже-
рията - репички, лук, спанак, салати, чесън. През 
декември можете да засеете и моркови. 

реПиЧките могат да се сеят през 15-20 дни. 
4 грама семена са достатъчно за 1 кв. м. Поник-
ването става при 15-18 градуса температура в 
оранжерията. Ако вашето съоръжение е неото-
пляемо, може допълнително да завиете засети-
те лехи с полиетилен, за да достигнете необхо-
димите градуси и влажност. Покажат ли се рас-
тенията – махнете покривалото.

За сПанака ще ви трябват 4-6 грама семе-
на на кв. м. Необходима му е висока почвена 
влажност. Оформи ли 4-5 листа – намалете по-
ливането. Топли ли са дните – проветрявайте 
оранжерията. 

арПаДЖика посейте през октомври и ноем-
ври. Поливайте и подхранвайте редовно. Паднат 
ли градусите под 12, покрийте лехите с вътреш-
ни тунелчета. Плевете редовно. Зеленият чесън 
се нуждае от същите грижи, но се сее месец по-
рано. През септември се сеят и салатите. Пре-
местете в оранжерията, пуснат ли 3-4 листа. През 
декември вече са готови за събиране. 

рещо, се оросяват по 
няколко пъти през де-
ня. През зимата се поли-
ват много внимателно, 
винаги при температу-
ра не по-ниска от 18°С.

Растенията от тази 
група предпочитат свет-
ли места, но през лято-
то е необходимо да се 
предпазват от преки 
слънчеви лъчи.

Видове бромелии:
Вриезеа спленденс 
(Vriesea splendens)

 Впечатлява с широ-
ките си до 6 см и дълги 
30-35 см тъмнозелени 
листа с напречни чер-
веникаво-кафяви иви-
ци и петна. 

Особено интерес-
но и красиво е класо-
видното й съцветие с 
разположените в една 
равнина два реда цве-
тове. С плътно прилеп-
налите едно до друго 
прицветни листа то об-
разува вертикално раз-
положена силно удъл-
жена елипса с яркочер-
вена багра. У нас тази 
вриезеа се отглежда ус-
пешно в домашни усло-
вия.

дребни бели цветчета. 
Някои от представи-
телите на рода се из-
ползват като декора-
тивни растения за оф-
ормяне на терариуми, 
флорариуми или като 
епифити за оформяне 
на стволове на дърве-
та, както и за украса 
на интериора с други 
бромелиеви. Отглеж-
дат се при температу-
ра 18-20°С на рехава 
почва (за епифити) в 
малки съдове. Редов-
ното поливане и оро-
сяване, особено през 
лятото, са най-важни-
ят дял от грижите по 
отглеждането им.

Следва

Ìóøìóëèòå – åñåííà íàñëàäà

Красиви и внуша-
ващи усещане за цар-
ствено великолепие, 
бромелиите навли-
зат в нашия бит. 
Тези екзотични 
растения се 
в г р а ж д а т 
успешно в 
интерио-
ра на съ-
в р е м е н -
ния дом, 
предлагай-
ки възмож-
ности за раз-
лични комбина-
ции помежду си или 
с други растения. Цен-
тър на естествено-
то разпространение 
на бромелиите е Юж-
на Америка, предим-
но джунглите в басей-
на на р. Амазонка, но се 
срещат и в саваните. 
Безогледното им съ-
биране с комерсиална 
цел, както и изсичане-
то на горите са дове-
ли до силно намалява-
не на числеността им.

Родът наброява око-
ло 1700 вида, но някои 
от тях вече са вписани 
в Червената книга на 
Международния съюз 
за опазване на приро-

дата.
В родината си различ-

ните бромелиеви видо-
ве растат на 

п о ч -
ва-

т а , 
по пя-

съците, по дърветата, 
скалите и даже на 
телеграфните стъл-
бове. Повечето от 
тях са епифитни, т. 
е. прикрепват се по 
дърветата, без да са 
паразити. Те растат и 
върху богати на храни-
телни вещества почви.

Много любители на 
екзотиката отнасят у до-
ма си саксии с прекрас-
ни бромелии, но немал-
ко от тях изживяват раз-
очарования. За да запа-
зим първична красо-
та на тези чуждоземни 
цветя, трябва да позна-
ваме техните тайни.

бромелиите навли-
зат в нашия бит. 
Тези екзотични 
растения се 
в г р а ж д а т 
успешно в 
интерио-

ния дом, 

ве растат на 
п о ч -

ва-

лариуми). Те нямат яр-

ки възмож-
ности за раз-
лични комбина-
ции помежду си или по пя-

сока температура (лято-

съците, по дърветата, 
скалите и даже на 
телеграфните стъл-
бове. Повечето от 
тях са епифитни, т. 

т а , 
по пя-

30-35 см тъмнозелени 
листа с напречни чер-
веникаво-кафяви иви-
ци и петна. 

но и красиво е класо-
видното й съцветие с 
разположените в една 
равнина два реда цве-

дърветата, без да са 
паразити. Те растат и 
върху богати на храни-
телни вещества почви.

 Нидулариум
иноценти 

(Nidularium
 innocenti)

Н а и м е н о в а н и е т о 
й произхожда от ла-
тинската дума за гнез-
до nidus и е свързано 
с формата на листната 
розетка, центърът на 
която наподобява гнез-
до. Съцветието се със-
тои от много бели цвет-
чета, всяко от които е 
разположено дълбоко в 
пазвите на едри, ярко-
червени по края и кафя-
ви при основната лис-
та. Цъфти от юни до де-
кември. Нидулариумът 
е светлолюбив и топ-
лолюбив, изисква тем-
пературата през зима-
та да не спада под 15°С.

Криптантус 
(Cryptanthus)

Това е род от краси-
ви безстъблени броме-
лиеви растения от Бра-
зилия и Гвиана, чиито 
листни розетки се от-
личават с разнообра-
зен рисунък. Съцветия-
та им се развиват в па-
звите на листата и са с 

11Сред цветята

Áðîìåëèèòå – åêçîòèêà îò òðîïèêà Áðîìåëèèòå – åêçîòèêà îò òðîïèêà 

дребни бели цветчета. 

 Нидулариум

(Nidularium
 innocenti)

Н а и м е н о в а н и е т о 
й произхожда от ла-
тинската дума за гнез-
до nidus и е свързано 
с формата на листната 
розетка, центърът на 
която наподобява гнез-
до. Съцветието се със-
тои от много бели цвет-
чета, всяко от които е 
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Повечето българи 
искали промяна – тръ-
бят политолози, соци-
олози, орнитолози, ги-
неколози и прочие. Та-
ка ли? Май имате про-
блем с очите и с раз-
съдъка. Управляващи-
те печелят въпреки 
някои предвиждания. 
Как, е друг въпрос, но 
той никога не е бил дис-
кутиран и разнищван. 
Нито от опозиция, ако 
има такава въобще, ни-
то от експерти.

 За общественото
 мнение 

да не говорим. Такова 
просто няма. Няма и не 
се правете на изненада-
ни, защото допуснахте от 
ваше име да говорят ка-
фяво-черни медии, приз-
вани да подменят исти-
ната. Търпите и гледа-
те върха на обувката си. 
Хоризонтът не е там, на 
друго място е…

Българите пак чакат 
промяната да пристигне 
на Орлов мост на криле-
те (раменете) шмайзери-
те на някой друг. Ако мо-
же отвън. А ние ще чака-
ме там с хляб и сол, както 
вече се е случвало. Бъл-
гарската житейска фи-
лософия се изчерпва с 
раболепието като фак-
тор за оцеляване. Пре-
дателството, безсъвест-
ността, подлостта и алч-
ността пък са фактори за 
кариера и осъществява-
не на материалните меч-
ти. То други май отдавна 
няма…

За да има промяна, 
трябва преди това да се 
случат няколко задължи-
телни неща.

Гражданите и селяни-
те да проумеят, че всич-
ко ги засяга. 

Ако има реална 
борба с корупцията
стотици милиони няма 
да потъват в двайсети-
на джоба, а ще намерят 
по-добро приложение и 
разпределение. За про-
зрачност говоря. Напри-
мер при обществените 
поръчки. Управляващи-
те все повтарят, че всич-
ко е законно. Само че ние 
се съмняваме. Защото ня-
ма прозрачност. Не зна-
ем колко струват коман-
дировките на чиновни-
ци, депутати, министри и 
пр. А ги плащаме ние. За-
що ги пазят в тайна, щом 
всичко е законно?  Редно 
е да знаем също какви ав-
томобили разкарват дър-
жавните баровци и тех-
ните семейства нагоре-
надолу в събота и неде-
ля, по време на отпуски и 
по време на празници. Да 
кажат броя на шофьори-
те и охранителите, техни-
те командировъчни - пак 
ние ги плащаме. Защо, то-
ва е тайна?

Честно е да знаем тех-

има ли в българия друга интелигенция 
освен опитомената?

ническите параметри, на 
чиято база се формират 
цените за строителство 
на пътища и магистрали, 
околовръстни тангенти, 
междуселски пътища, 
градски улици, ремонти 
на ремонтите и пр. Мно-
го е съмнително 6,8 км от 
столичния кв. „Младост“ 
до разклона за АМ „Тра-
кия“ ремонтът да струва 
144,6 млн. лева. Няма та-
кава цена нито в Герма-
ния, САЩ, Франция, Нор-
вегия, Швеция… Има са-
мо в Русия, но дори там 
това е наречено коруп-
ция и грабеж.

Примерите са много. 
Грабенето 

е страхотно 
Лошото разпределе-

ние на бюджета е факт – 
доказва го дори постоян-
ният недостиг на сред-
ства за здравеопазване 

въпреки отделените ми-
лиарди. Издържаме над 
460 болници, над 50 ву-
за. Естествено е болни-
те и кандидатите за ви-
сше да не стигат и няма 
как това да не доведе до 
абсурди във финансира-
нето. Събудете се бе, хо-
ра. Грабят ни пред очи-
те ни и ни убеждават да 
сме благодарни, че все 
пак няма война. Че не са 
ни залели потоци от бе-
жанци. Че Турция още не 
ни е нападнала като Ки-
пър или Сирия. Вярвате 
ли на тези глупости?

 Истинската реална 
опасност е корупцията. 
Както и лошо работеща-
та съдебна система, по-
паднала в прегръдката 
на прокуратурата като 
зайче в хватката на ана-
конда… Сега ви е все ед-
но дали Гешев ще смени 
Цацаров или някой друг. 
Почакайте да почукат 
призовкарите на врата-
та ви. Ще е много късно, 
повярвайте.

Конституцията я има 
само на хартия. 

Шуробаджанашко
 и партийно 
кадруване 

е парализирало цели ин-
ституции и ги е превър-
нало в инструмент за 
частни, нерядко мафи-
отски интереси. Фактът, 
че политиците не успяват 
да ни убедят в обратното, 
е достатъчен. Щом насе-
лението е вдигнало без-
помощно ръце, щом ня-
ма и помен от обществе-
на енергия и гражданска 
съпротива срещу оче-

лов, Христо Ботев, Петко 
Р. Славейков, Гео Милев 
и Христо Смирненски? 
Ами скъсаха я, защото са 
заети да си скъсват зад-
ниците да попадат в ди-
ректорски бордове, ма-
сонски ложи и държав-
ни хранилки. Освен мас-
тилото, и кръвта им пре-
съхна. И потриват ръ-
чички, че вече няма лу-
ди глави като Хайтов…

 Без духовни 
водачи

всяка нация е просто 
объркано дете в непро-
ходима гора. Когато ня-
ма искра и пламък в сър-
цата, там се настанява 
примирението към об-
стоятелствата. Какво от 
това, че са налагани от 
хора, които ни презират 
и мразят. За тях сме ма-
са от несретници и аут-
сайдери. Този модел ро-
ди политически и иконо-
мически чудовища. Даде 
им лостове и влияние 
да моделират държава-
та, да осакатяват мечти-
те на милиони, да вкарат 
мисленето в матрицата 
на страха и лакейство-
то. Ще оцелееш, ако це-
луваш ръка, ще успееш, 
ако слугуваш. Духовното 
обезличаване може да се 
сравни единствено с пе-
риода след нахлуването 
на османските пълчища 
в земите ни, и то не с го-
ляма сигурност.

Догаряме като свещ 
в ограбена селска черк-
ва… И вяра не ни оста-
на. Спасението е да за-
почнем отначало. Пър-
вата стъпка е да погово-
рим със себе си и с хо-
рата край нас. И да по-
чнем да казваме истина-
та. Да търпим дъното, къ-
дето ни слагат всякакви 
класации, е национално 
унижение. Да бягаме от 
страната си, вместо да я 
защитаваме от хайдуци-
те, е трижди по-голямо 
национално унижение! 
Никакви чиновници от 
Брюксел и Вашингтон ня-
ма да ни поднесат промя-
ната. Те гледат своя инте-
рес, така както го гледа и 
Москва.

Ще е трудно, ще трябва 
да минем през катарзис, 
ако щете и през съпроти-
ва с целия арсенал, кой-
то съдържа това понятие. 
Длъжни сме заради деца-
та си и заради себе си.

 Политическите сире-
ни, които ни омайват с 
лъжливите си песни, ни 
водят към гибел. Живо-
тът се дава един път, дя-
вол да го вземе. Защо да 
минава под диктата на 
свинечовеците, които 
смятат, че кочина с мо-
лове и чалготеки е под-
ходящо място за родина 
на българите. Поредните 
избори показаха поред-
ния отказ да променим 
нещо. Защо?

огнян стеФаноВ

видните неправди, зна-
чи националното пропа-
дане е факт. Единствено-
то поддържащо средство 
са помощите, изпращани 
от двата милиона и нещо 
българи в чужбина. Над 
два милиона „бежанци“ 
на няма и седем мили-
она население е огромен 
процент. Толкова хора не 
сме губили във всичките 
войни!

И ако от Сирия хората 
бягат от ужасите на вой-
ната, кланетата и разру-
хата, тук бягат от неспра-
ведливостта, корупция-
та, подмяната на демо-
крацията и изкривена-
та до циничност пазарна 
икономика. Това устрой-
ва ли ви?

 И стигаме до екзистен-
циалната питанка: защо, 
аджеба, народ, който уж 
има традиции, с които се 
гордее, не успява да про-
умее очевидното? Отго-
ворът е, както човешка-
та история показва: да 

се случи национално съ-
буждане, трябва да има 
хора, които да го обяснят 
достъпно и аргументира-
но. Както го е правил отец 
Матей Миткалото напри-
мер. Или Левски. От град 
на град, от село на село, 
от врата на врата, от чо-
век на човек. 

Възраждане 
С ясно съзнание за це-

ната, която ще платят те-
зи, които се захванат с 
това дело. Ще бъдат оп-
лювани, обругавани, об-
винявани в какво ли не, 
съдени, преследвани, ли-
шавани от права и рабо-
та. Семействата и близки-
те им ще страдат. Не се за-
блуждавайте.

Става дума за не пове-
че от 3-4 процента от на-
селението. За интелиген-
цията най-вече иде реч. 
Тя е локомотивът, изтег-
лил човечеството до по-
летите в Космоса и све-
та на компютрите. Така 
е било и тук. Със скърца-
не, съмнения, предател-
ства, неблагодарност и 
присмех, но се е случва-
ло. Шепа апостоли са ни 
показвали пътя и посока-
та, които днес сме забра-
вили и изоставили.

И тук се сблъскваме с 
проблема 

опитомената 
интелигенция 

Предалата/продалата 
се интелигенция. Обез-
силената и демотивира-
ната интелигенция. Къде 
са прехвалените, накиче-
ни с награди, титли и лав-
ри творци? Защо скъсаха 
връзката с Добри Чинту-

Уважаеми читатели 
на в. „Пенсионери – за вашето 

здраве”, не са много изданията в 
многострадалната родина, имащи 

смелостта да служат на истината. 
този вестник го прави вече 29 години. 
Подкрепете го  с абонамент за 2020 г.

какво още 
ни очаква

Човек на моята възраст може да смята, че 
всичко е видял и едва ли нещо е в състояние 
да го изненада.

И все пак две тенденции ме карат да изпит-
вам нещо като шок и ме обзема тревога – какво 
още може да се случи в България, какво още ни 
очаква като общество и държава!?

- Първото е алчността на част от управлява-
щия елит – непомерни материални и финансо-
ви желания, присвоителски страсти, хипертро-
фирана жажда да имат, да притежават, да се 
уреждат на ниски цени. Дори понякога правят 
това като че плячкосват, обзети сякаш от гра-
бителски нагон.

Не, подобно користно поведение, подобен 
корупционен апетит за недвижимо и движимо 
имущество, за влогове в банки – това е болестно 
състояние, патология. То е описано в литерату-
рата като нашествие на потенциални аутсайде-
ри, като агресия на парвенюта, като отсъствие 
на ценностна система, като стремеж да се „уда-
ри кьоравото“.

Това трябва да бъде пресечено, не може да 
се позволява то да зачерква настоящето и да 
съсипва бъдещето на страната ни. Можем само 
да си представим докъде може да стигнем, ако 
продължим да вървим по този гибелен път, ко-
гато властови ресурси се използват от късогледи 
хора, посягащи и усвояващи буквално като не-
видели, като живеещи сега и само сега, защото 
им е паднало и докато им е паднало – да осре-
брят, да присвоят, да го вземат, да го прилапат…

- Второто е нивото, на което се обсъждат и 
обясняват проблемите, идеите, решенията, по-
веденията, плановете и намеренията на упра-
влението – на всички нива и във всички дей-
ности в държавата ни. Не може, не трябва, не 
бива така да пада равнището, така да се опро-
стява езикът, да се представят нещата като еле-
ментарни и с никаква сложност!

Та управлението на държавата, на процеси-
те в нея е много фина настройката върху функ-
ционирането на обществото, то е висша дей-
ност, по-сложна и от висшата математика, и от 
висшия пилотаж! Управлението на държавата е 
визионерство, стратегиране, уникален менидж-
мънт, базиран на най-съвременни властови тех-
нологии. То не може да се опакова в наивност 
и гротескност, да се битовизира и чалгизира, 
да се изговаря с банални фрази и бабаитлък, 
пехливанство и бигбрадърска словесност! Как-
во да правят учените, университетските препо-
даватели, ако щете учителите в училищата до-
ри, ако на повърхността на най-съкровените и 
сакрални дейности на държавното управление 
има пяна от простословие и дефицит на качест-
вено образование!?

30 години от началото на прехода са достатъч-
но продължителен период, който ни дава право 
и ни вменява в дълг да си направим равносмет-
ка, да теглим една междинна черта, да се зами-
слим какво става в страната ни и накъде върви 
държавата ни.

Все още не е късно да променим хода на де-
градацията, на уродливостта – във вкусовете, 
нравите, поведенията и щенията. Но моите при-
теснения са, че от един момент нататък може да 
стане много късно, фатално късно. А България 
не заслужава това да й се случи. Тя за нищо не 
ни е виновна, че я докарахме дотук и я напра-
вихме такава, каквато е днес и каквато никога 
не е била. Дано и никога повече не бъде точно 
такава. Че да ни е толкова жал за нея.

Проф. николай слатински:
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БНТ 2

 

Петък, 29 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 Тайните на войната
13:30 Каре
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Обзор Лига Европа
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 Панорама с Бойко Васи-
лев

22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Анна
1:55 Култура.БГ
2:55 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБота, 30 ноеМВри 

6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният 

град
6:55 Спилитим и Рашо
7:10 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 Язовецът /80 години от 

рождението на актьора 
Антон Горчев/

16:05 Поучителната история за 
живота на братя Прошек 
/70 години от рожде-
нието на сценариста и 
писател Влади Киров/

17:00 Вечната музика
17:30 Умно село
18:30 Студио УЕФА 2020
19:00 Церемония по теглене 

на жребия за УЕФА ЕВРО 
2020

20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 4
22:05 По света и у нас  
22:20 Студио „Х”: Ченгета 2
23:15 Голямата кражба на Пар-

сънс
0:45 Тайните на войната
1:40 Анна
3:20 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

3:45 Законът на Дойл 5
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

неДеля, 1 ДекеМВри 
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
12:30 Домът на вярата

13:00 Библиотеката
14:00 Първите в естрадата
15:00 Господин Селфридж 3
15:50 Господин Селфридж 4
16:35 Как стигнахме дотук
17:00 Отворени досиета 3: Ни-

кодим Янушев. Бягство 
от комунизма

17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 България от край до 

край 9
21:00 Любимец 13
22:25 По света и у нас
22:40 Момиче за милиони
0:50 Студио „Х”: Ченгета 2
1:40 Голямата кражба на Пар-

сънс
3:15 Как стигнахме дотук
3:40 Съкровище в двореца
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
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 Аферата “Стоун”
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 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 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Малки истории
4:15 Законът на Дойл 5
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

Вторник, 3 ДекеМВри 
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 Дойде есента на 1946г.
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 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 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:20 Туризъм.бг
3:50 Днес и утре
4:15 Законът на Дойл 5
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

сряДа, 4 ДекеМВри 
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 До България и назад
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 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 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ

1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Библиотеката
4:15 Законът на Дойл 5
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри 
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 България от край до 

край 9
13:30 Епиграмите на Темида
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 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 Момиче от предградията
22:40 Национални съкровища 

на Чехия: Терезин
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Вечната музика

Петък, 29 ноеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Пътешествия
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
7:45 Олтарите на България
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Иде нашенската музика
10:15 Европейски маршрути
10:30 Знание.БГ      
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Линия Култура
14:45 Д-р Г. М. Димитров - ве-

чният опозиционер
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 Отворени досиета: Кат-

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

ване за хора с увреден 
слух

18:35 Япония днес
18:50 Клуб „История.bg“
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Часът на зрителите 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 
0:40 Откакто свят светува  
1:10 Новото познание
1:40 Клуб „История.bg“
2:40 Световно наследство
3:00 Култура.БГ
4:00 Пътувай с БНТ 2

съБота, 30 ноеМВри 
6:00 Часът на зрителите 
6:30 Огън и плам
7:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
8:00 Топчовците
8:10 Венецът на Свети Йоан
9:50 Време за губене 
10:20 Европейски маршрути
10:30 В близък план
11:00 Когато сърповете почи-

ват
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 Гневно пътуване/90 го-

дини от рождението на 
оператора Борис Янаки-
ев/

17:00 Музика в кутия
17:30 В кадър
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Музикални следи
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 До Европа и напред
21:00 Концерт на Калин Вельов 

& Tumbaitu
22:00 Турнирът
23:20 По света и у нас
23:35 Днес и утре
0:05 Добър ден с БНТ 2
1:05 Испански скици
2:05 По света и у нас
2:20 Д-р Г. М. Димитров - ве-

чният опозиционер
3:40 В кадър
4:10 Турнирът
5:30 Когато сърповете почи-

ват

неДеля, 1 ДекеМВри 
6:00 Време за губене 
6:30 Рецепта за култура 
7:30 Топчовците
7:40 Патилата на Спас и Нели
8:45 Олтарите на България
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата          
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Концерт, посветен на 

Петко Стайнов и Роберт 
Шуман

15:00 Репетиция
15:30 Балкански покер 
16:00 Военен кореспондент    

/70 години от рождени-
ето на сценариста Влади 
Киров/

17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Иновативно
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм 
20:30 ММФ „Варненско лято 

2019”
21:30 Последната любов на 

господин Морган
23:30 По света и у нас
23:45 Клуб „История.bg“
0:45 Добър ден с БНТ 2
1:45 Дързостта да бъдеш 

пръв   /Иван Хаджибе-
ров/

2:15 По света и у нас
2:30 Джинс
3:00 Арт стрийм 
3:30 Последната любов на 

господин Морган
5:30 Туристически маршрути

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
6:00 Балкански покер 
6:30 Арт стрийм 
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
7:50 60 стъпки към върха
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Иновативно
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Културни адреси: София, 

Европа
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 Смъртоносна пудра
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:45 Културни адреси: София, 

Европа
21:15 10 000 крачки 
21:30 В близък план 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:25 Иновативно
2:55 Култура.БГ
3:55 Отдел “Фалшива само-

личност” 

Вторник, 3 ДекеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:30 Културни адреси: София, 

Европа
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 У дома 
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ 
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:50 Културни адреси: София, 

Европа
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 Отдел “Фалшива само-

личност” 
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:30 Часът на зрителите 

сряДа, 4 ДекеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Иновативно
7:00 Топчовците
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 Завръщане в Брайдсхед
10:35 Културни адреси: София, 

Европа
11:00 Знание.БГ 
11:30 Откакто свят светува 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Когато сърповете почи-

ват
14:00 Линия Култура
14:45 Летящият кон
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 Концерт на Томас Ганш /

Австрия/
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки 
21:30 Репетиция 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:30 До Европа и напред
3:00 Култура.БГ
4:00 Япония днес

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене 
7:00 Топчовците
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 Арт стрийм 
9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
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 Състезателката
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ 
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура 
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки 
21:30 Време за губене 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:30 Вечната музика
3:00 Култура.БГ
4:00 Супер камери
4:25 Отдел “Фалшива само-

личност” 

Петък, 29 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
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът: Есенни 

пасажи в Несебър
23:00 По света и у нас
23:30 Клуб „История.bg“
0:30 Още от деня
1:10 На концерт с БНТ 2
1:40 Знаете ли...
2:00 Отблизо с Мира
3:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
4:00 Вечната музика
4:30 Култура.БГ
5:30 Натисни F1
5:45 Малки истории

съБота, 30 ноеМВри 
6:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

7:00 Новото познание
7:30 В близък план                 
8:00 Мирен страж 2019
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Клуб „История.bg“
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Онова нещо
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 Бартер
22:25 Равносметките на прехо-

да: Емигрантски дневни-
ци

23:20 Домът на вярата
23:50 По света и у нас
0:10 Рецепта за култура 
1:00 Димитър Шишманов: За 

размишление 
2:00 Бизнес.БГ
2:30 Младите иноватори
3:00 Извън играта
3:30 Арт стрийм 
4:00 Библиотеката
5:00 Време за губене 
5:30 Туризъм.бг 

неДеля, 1 ДекеМВри 
6:00 Откакто свят светува 
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

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

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:30 Кастинг
12:55 Забравете този случай
14:30 География на фолклора
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 На опера с БНТ 2
21:00 Ленти и документи: „То-

дор Динов. Светът не е 
за двама”

21:45 Ново 10 + 2
22:35 Матриархат
0:15 По света и у нас
0:30 Арена Спорт
1:30 Акага и Funky Miracle със 

специалното участие на 
Ицо Хазарта

3:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев  

4:00 Репетиция 
4:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене

ПонеДелник, 2 ДекеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

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

ване за хора с увреден 
слух

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

край 9
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ 
5:55 5 минути София

Вторник, 3 ДекеМВри 
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 Антарктически профили
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 Капитаните на кораба 

“Черноморец”
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 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

сряДа, 4 ДекеМВри 
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 Антарктически профили
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 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 България от край до 

край 9
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг 
22:00 България от край до 

край 9
22:30 Репетиция 
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Антарктически профили
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

Петък, 29 ноеМВри
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, еп.3
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Ягодова лю-
бов”, еп.3

15.00 Премиера: „Шест сес-
три”, с.7 еп.21

16.00 „Всичко може да се слу-
чи“, с.3 еп.13

17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“, еп.23
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”, 

еп.33
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-

криминална риалити 
поредица, еп.14

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.19
00.30 „Стрелата”, с.5 еп.15
01.30 „Къща от карти“, с.6 еп.2
02.30 „Преди обед” 
04.40 „Втори шанс”, еп.6
05.30 „НепознатиТЕ“ 

съБота, 30 ноеМВри
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

анимация, еп.7, 8
07.00 „Домашен арест”, с.3 

еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T” - лайфстайл 

предаване с водещ Поли 
Гергушева

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12.30 „НепознатиТЕ“ на Георги 
Тошев

13.00 „Спри или мама ще стре-
ля” 

15.00 „The Voice“ - музикално 
шоу, международни из-
дания /най-доброто/

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

18.00 „Карбовски: Втори план” 
с водещ Мартин Карбов-
ски

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.00 „Мордекай”
00.10 „Утеха” - криминален, 

психотрилър (САЩ, 
2015), режисьор Афонсо 
Поярт, в ролите: Антъни 
Хопкинс, Джефри Дийн 
Морган, Аби Корниш, 
Колин Фарел, Зандър 
Бъркли, Шарън Лорънс, 
Рей Хернандес и др. [16+]

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

неДеля, 1 ДекеМВри
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

анимация, еп.9, 10
07.00 „Домашен арест”, с.3 

еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Ловци на храна” еп.10
13.00 „Пръстен до пролетта”
15.00 „Историята на един дел-

фин 2” - семеен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Чарлз Мартин Смит, в ро-
лите: Морган Фрийман, 
Ашли Джъд, Крис Крис-
тоферсън, Джулиана 
Харкави и др.

17.00 „120 минути” 
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“ 

- телевизионно шоу, с.6 
еп.11

22.30 „Папараци“ - телевизи-
онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

23.30 „Код „Меркурий”“ - ек-
шън, трилър (САЩ, 1998), 
режисьор Харолд Бекър, 
в ролите: Брус Уилис, 
Ким Дикънс, Алек Болду-
ин, Мико Хюз и др.

01.30 „Пурпурният връх” - 
фентъзи, хорър (САЩ, 
2015), режисьор Гийермо 
дел Торо, в ролите: Миа 
Вашиковска, Джесика 
Частейн, Чарли Хънам

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.4

06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.67
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.22
16.00 „Всичко може да се слу-

чи“ - сериал, с.3 еп.14
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“ - сериал, еп.24
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.34
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” - сериал, 

с.2 еп.20
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 

еп.16
01.30 „Къща от карти“ - сериал, 

с.6 еп.3
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал, 

еп.7

Вторник, 3 ДекеМВри
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.5

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 - обедна 
емисия

12.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.68 (по-
следен)

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.7 еп.23

16.00 „Всичко може да се слу-
чи“ - сериал, с.3 еп.15

17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“ - сериал, еп.25

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги ” - 
сериал, еп.35

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” - сериал, 
с.2 еп.21

00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 
еп.17

01.30 „Къща от карти“ - сериал, 
с.6 еп.4

02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал, 

еп.8
05.30 „Лице в лице” /п./

сряДа, 4 ДекеМВри
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.6

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Комиците и приятели“ 
13.30 Премиера: „Ягодова лю-

бов” - сериал, еп.1
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.24
16.00 „Всичко може да се 

случи“ - сериал, с.3 еп.16 
(последен)

17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“ - сериал, еп.26

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги” - 
сериал, еп.36

21.00 „Фермата: Нов свят“  с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал, 

с.2 еп.22
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 

еп.18
01.30 „Къща от карти“ - сериал, 

с.6 еп.5
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал, 

еп.9

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, еп.7

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова лю-

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

- сериал, с.7 еп.25
16.00 „Спасители в планината“ 

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“ - сериал, еп.27
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.37
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-

криминална риалити 
поредица, еп.15

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка” - сериал, 
с.3 еп.1

00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 
еп.19

01.30 „Къща от карти“ - сериал, 
с.6 еп.6

02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал, 

еп.10
05.30 „Лице в лице” /п./

Петък, 29 ноеМВри
06.00 „Седем часа разлика”  

еп.4, 5
08.15 „Изповедта на един 

съпруг” - драма (Канада, 
2015), режисьор Мишел 
Моуър, в ролите: Джей 
Ар Борн, Али Гонино, 
Тара Спенсър-Неърн, 
Тори Барбън и др.

10.15 „Седем часа разлика” - 
сериал, еп.6, 7

12.15 Телепазар
12.30 „Търсачът”
14.45 „Зад решетките” 
16.30 „Фийби в страната на 

чудесата” 
18.45 „Ченгето от Белвил”
20.50 „Като на кино”
21.00 „След утрешния ден” 

- фантастика, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2004), режисьор Роланд 
Емерих, в ролите: Денис 
Куейд, Джейк Джилен-
хол, Еми Росъм, Сила 
Уорд, Иън Холм, Кенет 
Уелш и др.

23.30 „Светецът” - екшън, 
приключенски, ро-
мантичен (САЩ, 1997), 
режисьор Филип Нойс, в 
ролите: Вал Килмър, Ели-
забет Шу, Раде Шербед-
жия, Валерий Николаев, 
Емили Мортимър и др.

02.00 „Земята на мъртвите” 
- фантастика, хорър, 
трилър (САЩ, Франция, 
Канада, 2005), режисьор 
Джордж Ромеро, в ро-
лите: Джон Легуизамо, 
Азия Ардженто, Саймън 
Бейкър, Робърт Джой, 
Юджийн Кларк, Денис 
Хопър и др. [16+]

03.45 „Синята бездна” - фантас-
тика, екшън, хорър (САЩ, 
Мексико, 1999)

съБота, 30 ноеМВри
06.00 „Зад решетките” 
07.45 „Мелодия за една нощ” 
09.45 „Игри на съзнанието”
11.45 „От руса по-руса”
13.45 „Светецът”
16.15 „След утрешния ден” 

- фантастика, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2004), режисьор Роланд 
Емерих, в ролите: Денис 
Куейд, Джейк Джилен-
хол, Еми Росъм, Сила 
Уорд, Иън Холм, Кенет 
Уелш и др.

18.45 „Запознай се с нашите” 
- комедия (САЩ, 2000), 
режисьор Джей Роуч, в 
ролите: Бен Стилър, Ро-
бърт Де Ниро, Тери Поло, 
Оуен Уилсън, Блайд 
Данър, Джеймс Ребхорн 
и др.

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

21.00 „Маями Вайс” - екшън, 
криминален (САЩ, 2006), 
режисьор Майкъл Ман, 
в ролите: Джейми Фокс, 
Колин Фарел, Гонг Ли, 
Джон Ортиз, Джъстин 
Дероу, Кирън Хайндс, 
Наоми Харис и др.

23.30 Cinema X: „Тайнството” 
- хорър, трилър (САЩ, 
2013), режисьор Тай Уест, 
в ролите: Джо Суонбърг, 
Ей Джей Боуън, Кентъ-
кър Одли, Ейми Саймец 
и др. [16+]

01.30 „Нос Страх” - хорър, 
драма (САЩ, 1991), режи-
сьор Мартин Скорсезе, в 
ролите: Ник Нолти, Дже-
сика Ланг, Джулиет Луис, 
Робърт Мичъм, Грегъри 
Пек, Робърт Де Ниро и 
др. [16+]

04.00 „Мелодия за една нощ” - 
драма (Канада, 2007)

неДеля, 1 ДекеМВри
06.00 „Омъжи се за мен, пич”
07.45 „Фийби в страната на 

чудесата”
10.00 „Кунг-фу панда” 
12.00 „Ченгето от Белвил”
14.15 „Маями Вайс”
16.45 „Кралят на скорпионите: 

Книгата на душите” - 
фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2018), ре-
жисьор Дон Майкъл Пол, 
в ролите: Зак Макгауън, 
Нейтън Джоунс, Мейлин 
Нг, Питър Менса и др.

18.45 „Запознай ме с вашите” 
- комедия, романтичен 
(САЩ, 2004), режисьор 
Джей Роуч, в ролите: 
Бен Стилър, Робърт Де 
Ниро, Блайд Данър, Оуен 
Уилсън, Тери Поло, Бар-
бра Стрейсънд, Дъстин 
Хофман и др.

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

21.00 „Уолстрийт: Парите 
никога не спят” - драма 
(САЩ, 2010), режисьор 
Оливър Стоун, в ролите: 
Шая ЛаБаф, Майкъл 
Дъглас, Кери Мълиган, 
Сюзан Сарандън, Франк 
Лангела, Джош Бролин, 
Чарли Шийн, Мартин 
Шийн, Натали Моралес и 
др.

23.30 „Панаир на суетата” 
- драма, романтичен 
(САЩ, Великобритания, 
2004), режисьор Мира 
Неър, в ролите: Рийз 
Уидърспун, Ромола Га-
рай, Джеймс Пюърфой, 
Гейбриъл Бърн, Джо-
натан Рис Майърс, Рис 
Ифънс, Джим Бродбент, 
Боб Хоскинс и др.

02.15 „Омъжи се за мен, пич” 
/п./ - комедия (Франция, 
2017)

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.6, 7
08.00 “Игри на съзнанието”
10.00 “Седем часа разлика” 

еп.8, 9
12.00 Телепазар
12.15 “Усмивчица”
14.00 “Слепота” 
16.15 “Омъжи се за мен, пич” 
18.15 “Панаир на суетата” 

- драма, романтичен 
(САЩ, Великобритания, 
2004), режисьор Мира 
Неър, в ролите: Рийз 
Уидърспун, Ромола Га-
рай, Джеймс Пюърфой, 
Гейбриъл Бърн, Джо-
натан Рис Майърс, Рис 
Ифънс, Джим Бродбент, 
Боб Хоскинс и др.

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

21.00 Премиера: “24 часа жи-
вот” - фантастика, екшън, 
трилър (ЮАР, Китай, 
САЩ, 2017), режисьор 
Брайън Смърз, в ролите: 
Итън Хоук, Чин Шю, Пол 
Андерсън, Рутгер Хауер, 
Тайрон Киоу, Натали 
Болт, Лиъм Кънингам и 
др. [14+]

23.00 “Суфражетка” - историче-
ски, драма, биографичен 
(Великобритания, Фран-
ция, 2015), режисьор 
Сара Гаврон, в ролите: 
Кери Мълиган, Ан-Мари 
Дъф, Хелена Бонъм Кар-
тър, Бен Уишоу, Самюъл 
Уест, Брендън Глийсън, 
Мерил Стрийп и др.

01.15 “Седем часа разлика” /п./  
еп.8, 9

03.15 “Бютифул” - драма (Мек-
сико, Испания, 2010), 
режисьор Алехандро 
Гонсалес Иняриту, в 
ролите: Хавиер Бардем, 
Марисел Алварес

Вторник, 3 ДекеМВри
06.00 “Седем часа разлика” /п./  

еп.8, 9
08.00 “От руса по-руса”
10.15 “Седем часа разлика”  

еп.10, 11
12.15 Телепазар
12.30 “Мелодия за една нощ” 
14.15 “Шест метра дълбочина”
16.15 “Хорът на момчетата” 

- драма (САЩ, 2014), ре-
жисьор Франсоа Жирар, 
в ролите: Гарет Уеринг, 
Дъстин Хофман, Кати 
Бейтс, Дебра Уингър, 
Кевин Макхейл и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Маями Вайс” - екшън, 

криминален (САЩ, 2006), 
режисьор Майкъл Ман, 
в ролите: Джейми Фокс, 
Колин Фарел, Гонг Ли, 
Джон Ортиз, Джъстин 
Дероу, Кирън Хайндс, 
Наоми Харис и др.

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

21.00 Премиера: “Госпожица 
Америка” - комедия 
(САЩ, 2015), режисьор 
Ноа Баумбак, в ролите: 
Грета Гъруиг, Лола Кърк, 
Шейна Даудсуел, Катрин 
Ърби, Матю Шиър и др.

22.45 “Контакт” - фантастика, 
драма, мистъри (САЩ, 
1997), режисьор Робърт 
Земекис, в ролите: 
Джоди Фостър, Матю 
Макконъхи, Том Скерит, 
Джефри Блейк, Уилям 
Фиктнър, Джена Малоун, 
Дейвид Морс, Анджела 
Басет, Джейк Бюси и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./  
еп.10, 11

03.45 “Слепота” - драма, ро-
мантичен (САЩ, 2017), 
режисьор Майкъл 
Мейлър, в ролите: Алек 
Болдуин, Деми Мур

сряДа, 4 ДекеМВри
06.00 “Седем часа разлика” /п./  

еп.10
07.00 “Контакт”
10.15 “Седем часа разлика”  

еп.12, 13
12.15 Телепазар
12.30 “Бродуейска терапия”
14.30 “Пожелай си нещо!”
16.30 “Мелодия за една нощ” 
18.30 “След утрешния ден” 

- фантастика, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2004), режисьор Роланд 
Емерих, в ролите: Денис 
Куейд, Джейк Джилен-
хол, Еми Росъм, Сила 
Уорд, Иън Холм, Кенет 
Уелш и др.

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

21.00 “Шпионски свалки” 
- екшън, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2012), 
режисьор Макджи, в 
ролите: Рийз Уидърспун, 
Крис Пайн, Том Харди, 
Тил Швайгер, Абигейл 
Спенсър, Челси Хандлър, 
Анджела Басет, Лора 
Вандервоорт и др.

23.00 “Непростимо” - екшън, 
криминален, трилър 
(Япония, 2013), режисьор 
Санг-ил Лий, в ролите: 
Кен Уатанабе, Шиоли 
Куцуна, Юя Ягира, Юн 
Кунимура, Юкиюоши 
Одзава и др. [16+]

01.30 “Седем часа разлика” /п./  
еп.12

02.30 “Контакт” - фантастика, 
драма, мистъри (САЩ, 
1997), режисьор Робърт 
Земекис, в ролите: 
Джоди Фостър, Матю 
Макконъхи, Том Скерит, 
Джефри Блейк, Уилям 
Фиктнър, Джена Малоун, 
Дейвид Морс, Анджела 
Басет, Джейк Бюси и др.

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
06.00 “Седем часа разлика” /п./  

еп.12, 13
08.00 “Усмивчица”
10.00 “Седем часа разлика”  

еп.14, 15
12.00 Телепазар
12.15 “Шпионски свалки”
14.15 “Малки бъркотии”
16.45 “Суфражетка” - историче-

ски, драма, биографичен 
(Великобритания, Фран-
ция, 2015), режисьор 
Сара Гаврон, в ролите: 
Кери Мълиган, Ан-Мари 
Дъф, Хелена Бонъм Кар-
тър, Бен Уишоу, Самюъл 
Уест, Брендън Глийсън, 
Мерил Стрийп и др.

19.00 Телепазар
19.15 “Кунг-фу панда 2” - ани-

мация, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2011), 
режисьор Дженифър Ю 
Нелсън

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

21.00 “Шефове гадняри 2” - ко-
медия (САЩ, 2014), режи-
сьор Шон Андерс, в ро-
лите: Джейсън Бейтман, 
Джейсън Съдекис, Чарли 
Дей, Дженифър Анистън, 
Кевин Спейси, Джейми 
Фокс, Крис Пайн, Крис-
тоф Валц и др.

23.15 “24 часа живот” - фан-
тастика, екшън, трилър 
(ЮАР, Китай, САЩ, 2017), 
режисьор Брайън Смърз, 
в ролите: Итън Хоук, 
Чин Шю, Пол Андерсън, 
Рутгер Хауер, Тайрон 
Киоу, Натали Болт, Лиъм 
Кънингам и др. [14+]

01.15 “Седем часа разлика” /п./  
еп.14, 15

03.15 “Краят на смяната” - ек-
шън, криминален (САЩ, 
2012), режисьор Дейвид 
Ейър

Петък, 29 ноеМВри
06.00 „Страхотни новини” с.2 

еп.10, 11
07.00 „Столичани в повече” - 

сериал
08.00 „Модерно семейство” - 

сериал
09.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп. 15, 16

10.00 „Снежната кралица 2” 
12.00 „Без пукната пара” 
13.00 „Фитнес”  
14.00 „Модерно семейство”  
15.00 „Новите съседи”  
16.30 „На гости на третата пла-

нета”   еп.114
17.00 „Домашен арест”   с.4 

еп.7, 8
18.00 „Без пукната пара”   с.6 

еп.6, 7
19.00 „Столичани в повече”   

с.11 еп.13
20.00 „Новите съседи”   с.5-7 

еп.11
21.30 „На гости на третата пла-

нета”   „
22.00 „Модерно семейство”   

с.8 еп.14, 15
23.00 Премиера: „Фитнес”   

еп.7
23.30 „Фитнес”   еп.8
00.00 „Джони Инглиш” - коме-

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

02.00 „Страхотни новини”  
03.00 „Без пукната пара”  

04.00 „Столичани в повече”  
05.00 „Страхотни новини”  

съБота, 30 ноеМВри
06.00 „Страхотни новини”   с.2 

еп.12, 13
07.00 „Без пукната пара”  
09.00 „Любимци”   еп.17, 18
10.00 „Спечели среща с Тад 

Хамилтън” - комедия, 
романтичен (САЩ, 
2004), режисьор Робърт 
Лукетич, в ролите: Кейт 
Бозуърт, Джош Дъмел, 
Тофър Грейс, Нейтън 
Лейн, Гари Коул, Джини-
фър Гудуин и др.

12.00 „Баща за Коледа” - ро-
мантичен, драма (тв 
филм, Канада, САЩ, 
2016), режисьор Тери 
Инграм, в ролите: Ерин 
Кракоу, Найъл Матър, П. 
Лин Джонсън, Майкъл 
Копса и др.

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка”   с.3 еп.7

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

нета”  
20.30 „Ледена епоха: Големият 

сблъсък” - анимация, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2016), режисьори 
Майк Търмайер и Гейлън 
Чу

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./   с.3 еп.7

23.30 „Столичани в повече”  
01.30 „Фитнес”  
02.00 „Страхотни новини”  
03.00 „Любимци”  
04.00 „Полицаят от Рубльовка”  
05.00 „Страхотни новини”

неДеля, 1 ДекеМВри
06.00 „Любимци”   еп.1, 2
07.00 „Без пукната пара”  
09.00 „Любимци”   еп.19, 20
10.00 „Ледена епоха: Големият 

сблъсък” - анимация, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2016), режисьори 
Майк Търмайер и Гейлън 
Чу

12.00 „Героите на джунглата” 
- анимация, приклю-
ченски (Франция, 2017), 
режисьор Давид Ало

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка”   с.3 еп.8

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

нета”  
20.30 „Спечели среща с Тад 

Хамилтън” - комедия, 
романтичен (САЩ, 
2004), режисьор Робърт 
Лукетич, в ролите: Кейт 
Бозуърт, Джош Дъмел, 
Тофър Грейс, Нейтън 
Лейн, Гари Коул, Джини-
фър Гудуин и др.

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./   с.3 еп.8

23.30 „Столичани в повече”  
01.30 „Фитнес”  
02.00 „Любимци”  
03.00 „Теория за големия 

взрив”  
04.00 „Полицаят от Рубльовка”  
05.00 „Майк и Моли”  

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
06.00 “Любимци”   еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече” /п./  
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Домашен арест” /п./   с.4 

еп.7, 8
10.00 “Робинзон Крузо” - ани-

мация, комедия, прик-
люченски (Белгия, Фран-
ция, 2016), режисьори 
Венсан Кестелоот и Бен 
Стасен

12.00 “Без пукната пара” /п./  
13.00 “Фитнес” /п./  
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи” /п./  
16.30 “На гости на третата пла-

нета”   еп.115
17.00 “Домашен арест”   с.4 

еп.9, 10
18.00 “Без пукната пара”   с.6 

еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече”   

с.12 еп.1
20.00 “Новите съседи”   с.5-7 

еп.8
21.30 “На гости на третата пла-

нета”  
22.00 “Модерно семейство”   

с.8 еп.16, 17
23.00 Премиера: “Фитнес”   

еп.9, 10
00.00 “Да разлаем съседите 

още веднъж” - комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Никълъс Столър, в ро-
лите: Сет Роугън, Роуз 
Бърн, Зак Ефрон, Клоуи 
Грейс Морец, Айк Барин-
холц, Акуафина, Селена 
Гомес, Елис Варгас, Лиса 
Кудроу, Кристофър 
Минц-Плас и др. [14+]

02.00 “Любимци” /п./  
03.00 “Без пукната пара” /п./  
04.00 “Столичани в повече” /п./  

Вторник, 3 ДекеМВри
06.00 “Любимци”   еп.5, 6
07.00 “Столичани в повече” /п./  
08.00 “Модерно семейство” 

/п./  
09.00 “Домашен арест” /п./   с.4 

еп.9, 10
10.00 “Чичо Бък” - комедия 

(САЩ, 1989), режисьор 
Джон Хюз, в ролите: 
Джон Кенди, Маколи 
Кълкин, Джийн Луиса 
Кели, Габи Хофман, Ейми 
Мадигън, Лори Меткалф 
и др.

12.00 “Без пукната пара” /п./  
13.00 “Фитнес” /п./  
14.00 “Модерно семейство” 

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

нета”   еп.116
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп.18, 19

18.00 “Без пукната пара”   с.6 
еп.10, 11

19.00 “Столичани в повече”   
с.12 еп.2

20.00 “Новите съседи”   с.5-7 
еп.9

21.30 “На гости на третата пла-
нета”  

22.00 “Модерно семейство”   
с.8 еп.18, 19

23.00 Премиера: “Фитнес”   
еп.11, 12

00.00 “Чичо Бък” /п./ - комедия 
(САЩ, 1989)

02.00 “Любимци” /п./  
03.00 “Без пукната пара” /п./  
04.00 “Столичани в повече” /п./  
05.00 “Любимци” /п./  

сряДа, 4 ДекеМВри
06.00 “Любимци”   еп.7, 8
07.00 “Столичани в повече” /п./  
08.00 “Модерно семейство” 

/п./  
09.00 “Комиците и приятели” 

/п./ - комедийно шоу 
(2019 пролет), еп.18, 19

10.00 “Боуфингър” - комедия 
(САЩ, 1999), режисьор 
Франк Оз, в ролите: Стив 
Мартин, Еди Мърфи, 
Хедър Греъм, Кристин 
Барански, Джейми Кене-
ди, Терънс Стамп, Робърт 
Дауни мл. и др.

12.00 “Без пукната пара” /п./  
13.00 “Фитнес” /п./  
14.00 “Модерно семейство” 

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

нета”   еп.117
17.00 “Домашен арест”   с.4 

еп.11, 12
18.00 “Без пукната пара”   с.6 

еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече”   

с.12 еп.3
20.00 “Новите съседи”   с.5-7 

еп.10
21.30 “На гости на третата пла-

нета”  
22.00 “Модерно семейство”   

с.8 еп.20, 21
23.00 Премиера: “Фитнес”   

еп.13, 14
00.00 “Боуфингър” /п./ - коме-

дия (САЩ, 1999)
02.00 “Любимци” /п./  
03.00 “Без пукната пара” /п./  
04.00 “Столичани в повече” /п./  
05.00 “Любимци” /п./ 

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
06.00 “Любимци”   еп.9, 10
07.00 “Столичани в повече” /п./  
08.00 “Модерно семейство” 

/п./  
09.00 “Домашен арест” /п./   с.4 

еп.11, 12
10.00 “Поп звезда на всяка це-

на” - комедия, музикален 
(САЩ, 2016), режисьори 
Акива Шафър и Йорма 
Такони, в ролите: Анди 
Самбърг, Имъджен Путс, 
Сара Силвърман, Йорма 
Такони, Джеймс Бъкли, 
Сандра Роско, Тим Медо-
ус, Акива Шафър и др.

12.00 “Без пукната пара” /п./  
13.00 “Фитнес” /п./  
14.00 “Модерно семейство” 

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

нета”   еп.118
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп.20, 21

18.00 “Без пукната пара”   с.6 
еп.14, 15

19.00 “Столичани в повече”   
с.12 еп.4

20.00 “Новите съседи”   с.5-7 
еп.11

21.30 “На гости на третата пла-
нета”  

22.00 “Модерно семейство”   
с.8 еп.22

22.30 Премиера: “Модерно 
семейство”   с.9 еп.1

23.00 Премиера: “Фитнес”   
еп.15, 16

00.00 “Поп звезда на всяка 
цена” /п./ - комедия, му-
зикален (САЩ, 2016)

02.00 “Любимци” /п./  
03.00 “Без пукната пара” /п./  
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Петък, 29 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, 41 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, 42 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

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

рижки лудории” (2014 г.), 
Франция

18.05 „Холивудски знаменито-
сти”

18.30 „Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Мла-

дост” (2015г.), Италия
22.30 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
23.30 Новини (п)
00.00 „България се събужда” с 

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

водещ Нора Стоичкова (п)
03.00 „Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
04.30 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар

съБота, 30 ноеМВри
07.00 „Петър Мичев - Педро” - 

документален филм
07.30 „Холивудски знаменито-

сти”
07.55 „Миа и аз” - детски сериал
08.30 „Преселение” - докумен-

тален филм (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица” - фолклорно 

предаване (п)
10.30 „Скандалите на древния 

Египет” - документален 
филм (п)

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”: Сар-

диния /ІІІ част/
15.00 „Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.30 Киносалон БСТВ: „Мла-
дост” (2015г.), Италия

18.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: „Слън-
чев удар” (2015г.), Русия

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

00.00 Новини (п)
00.30 „Културен фронт” с Юлия 

Владимирова (п)
01.30 „Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
03.00 „Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова (п)
04.00 „За историята - свободно” 

с водещ Александър Си-
вилов (п)

неДеля, 1 ДекеМВри
07.00 „Светлин Стоев - худож-

никът войвода” - доку-
ментален филм

07.30 „Холивудстки знаменито-
сти”

07.55 „Миа и аз” - детски сериал
08.30 „Шпионски войни” - доку-

ментален филм
09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист”: Сар-

диния /ІІІ част/ (п)
10.00 „Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Да уловиш красотата” - 

документален филм
13.30 „Културен фронт” с Юлия 

Владимирова
14.30 ТВ пазар
14.45 Киносалон БСТВ: „Слън-

чев удар” (2015г.), Русия
17.45 „Преселение” - докумен-

тален филм
18.30 „Гласове” с водещ Явор 

Дачков
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Киносалон БСТВ: „Бе-

лоруската гара” (1970 
г.), СССР

21.35 „Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

22.35 Новини (п)
23.05 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
00.05 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
01.05 „За историята - свободно” 

с водещ Александър Си-
вилов (п)

02.00 „Червен картон” с водещ 
Кирил Веселински (п)

03.00 „Културен фронт” с Юлия 
Владимирова (п)

04.00 „ Цветен следобед” (п)
05.00 „Студио Икономика” 

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
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, 42 епизод 
(п)

11.15 ТВ пазар
11.30 “Гласове” с водещ Явор 

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

ция” - сериал, 43 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Бело-

руската гара” (1970 
г.), СССР

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

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

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) 1 
епизод

21.40 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
02.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
03.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

Вторник, 3 ДекеМВри
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, 43 епизод 
(п)

11.15 ТВ пазар
11.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

ция” - сериал, 44 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) , 
1 епизод (п)

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

18.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) 2 
епизод

21.40 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
02.10 “За историята - свобод-

но” (п)
03.10 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

06.30 Актуален коментар (п)

сряДа, 4 ДекеМВри
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, 44 епизод 
(п)

11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Рево-

люция” - сериал, 45 
/последен/ епизод

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

16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) , 
2 епизод (п)

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

18.30 “За историята - свобод-
но”

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) 3 
епизод

21.40 “За историята - свобод-
но” (п)

22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
02.10 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
03.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
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 Рево-

люция” - сериал, 45 
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 “За историята - свобод-

но” (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Сянката на Елена” - се-

риал, 1 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) , 
3 епизод (п)

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

18.30 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 ми-

га от пролетта” (1973 г.) 4 
епизод

21.40 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 
(п)

22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
02.10 “За историята - свобод-

но” (п)
03.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

06.30 Актуален коментар (п)

Петък, 29 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 5
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” 

съБота, 30 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  „Добрият великан” – с 

уч. на Марк Райлънс, Пе-
нелопе Уилтън, Джемайн 
Клемент, Руби Барнхил, 
Бил Хадер, Ребека Хол 

15.15 „Треньор по свалки” – с 
уч. на Ерик Мабиус, Брук 
Д’Орси, Кати Наджими, 
Джоди Томпсън, Джина 
Холдън 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 „Розовата пантера 2” – с 
уч. на Стив Мартин, Жан 
Рено, Емили Мортимър, 
Анди Гарсия, Алфред 
Молина и др.

00.00 „Антропоид” – с уч. на 
Силиън Мърфи, Джейми 
Дорнан, Брайън Каспе, 
Тоби Джоунс и др.

04.40 „Треньор по свалки” – с 
уч. на Ерик Мабиус, Брук 
Д’Орси, Кати Наджими, 
Джоди Томпсън, Джина 
Холдън и др. /п/ 

неДеля, 1 ДекеМВри
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „По склоновете на любо-

вта” (премиера) – с уч. на 
Катрина Боудън, Томас 
Будоа, Елизия Ротару, 
Антъни Конечни и др.

14.15 „Фабрика за любов” (пре-
миера) – с уч. на Джил 
Уагнър, Уес Браун, Пи 
Лин Джонсън, Крис Готие 

16.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

16.55 Неделята на NOVA – пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Трите хикса” – с уч. на 

Вин Дизел, Ася Аргенто, 
Мартон Чокаш, Самюел 
Джаксън, Дани Трейо, 
Томас Иън Грифит и др. 

22.30 „Престъпник” – с уч. на 
Кевин Костнър, Гари Ол-
дман, Томи Лий Джоунс, 
Райън Рейнолдс, Алис 
Ийв, Гал Гадот, Джорди 
Молла и др.

00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
01.15 „По склоновете на лю-

бовта” –  с уч. на Катрина 
Боудън, Томас Будоа, 
Елизия Ротару, Антъни 
Конечни и др. /п/

03.10 „Злите мъртви” 

ПонеДелник, 2 ДекеМВри 

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 „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 5
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” 

Вторник, 3 ДекеМВри
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 4 
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 5
00.30 „Бегълци от бъдещето” – 

сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/

сряДа, 4 ДекеМВри
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 4 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Черна роза” – сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5
00.30 „Бегълци от бъдещето” – 

сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри 
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 4
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 5
00.30 „Бегълци от бъдещето” – 

сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/

Петък, 29 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, 30 ноеМВри
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Интервю с Наделина 

Анева”
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:15 „Парчета от реалността”
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина 

Анева” 
10:45 Топ Шоп
11:00 „Резултатът”
11:30 „Спорт в обектива” 
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30  „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Резултатът”
13:45 Топ Шоп
14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
14:45 Телемаркет
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина 

Анева” 
17:00 “Офанзива 
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина 

Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

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

неДеля, 1 ДекеМВри
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Интервю с Наделина 

Анева”
08:00  „Пулс” – здравно преда-

ване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:00 „Холивуд” - /п/
09:30 „Резултатът”
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

нов- /п/
11:45  Телемаркет 
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес” 

-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на фокус” - 

/п/
13:30 „Парчета от реалността”
13:45 Телестар
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” - /п/
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина 

Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
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 „Интервю с Наделина 

Анева” 
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избра-

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

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

лина Анева
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

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

Вторник, 3 ДекеМВри
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 „Интервю с Наделина 

Анева” 
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” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 

- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 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, 4 ДекеМВри
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, 5 ДекеМВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

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

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения
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Петък, 29 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)
17:30  «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  Премьера. «Гарик Сукачёв. 

Носорог без кожи» (16+)
23:50  Гарик Сукачёв в фильме «Пти-

ца» (16+)
01:25  Елена Яковлева, Ингеборга 

Дапкунайте, Любовь Поли-
щук в фильме Петра Тодоров-
ского «Интердевочка» (16+)

03:45  «Про любовь» (16+)
05:00  Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

съБота, 30 ноеМВри
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:45  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  Премьера. «Александр Году-

нов. Его будущее осталось в 
прошлом» (12+)

10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:20  «Идеальный ремонт» (6+)
12:20  «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
13:25  Галина Польских, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «Суета 
сует» (6+)

15:05  Галина Польских в фильме 
«По семейным обстояте-
льствам» (12+)

17:50  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
21:30  Данила Козловский, Кате-

рина Шпица, Антон Шагин, 
Павел Деревянко в комедии 
«Пятница» (16+)

23:05  Премьера. Юлия Хлынина, 
Анна Адамович, Светлана 
Устинова, Евгения Крюкова, 
Иван Добронравов в фильме 
«Купи меня» (18+)

00:55  Евгений Леонов, Вячеслав 
Невинный, Галина Польских 
в фильме Леонида Гайдая «За 
спичками» (12+)

02:30  Сергей Юрский, Юрий Яко-
влев, Людмила Гурченко в 
фильме «Человек ниоткуда» 
(12+)

03:45  Геннадий Хазанов, Вячеслав 
Невинный в фильме «Поли-
цейские и воры» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Полицейские и воры». Окон-

чание (12+)
05:30  «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слёзы» (12+)

 неДеля, 1 ДекеМВри

06:25  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:00  «Часовой» (12+)
07:30  «Здоровье» (16+)
08:25  «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+)
13:00  «Гарик Сукачёв. Носорог без 

кожи» (16+)
14:10  «Романовы» (12+)
16:05  Премьера. Татьяна Навка, 

Роман Костомаров, Алексей 
Ягудин, Александра Трусова 
и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха (6+)

18:20  Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» Новый сезон (0+)

20:00  «Время»
21:00  Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» (16+)

22:45  Концерт Гарика Сукачёва 
(16+)

00:35  Евгений Миронов, Северия 
Янушаускайте, Дмитрий 
Марьянов, Ксения Раппопорт 
в фильме «Норвег» (12+)

02:30  «На самом деле» (16+)
03:25  «Про любовь» (16+)
04:10  «Наедине со всеми» (16+)

Петък, 29 ноеМВри
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
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 Тайны следствия-18
23:45 Белая студия. Виктор Сухоруков
00:30 Петровка, 38. Х/ф
02:00 Под прицелом любви. Х/ф
03:55 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБота, 30 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 Моя любовь – Россия!
11:10 Пятеро на одного

11:50 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13:40 Качели. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Вкус счастья. Х/ф
23:25 Романтика романса
00:15 Отцы и деды. Х/ф
01:45 Его любовь. Х/ф
04:40 Моя любовь – Россия!

неДеля, 1 ДекеМВри
05:45 Изморозь. 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
11:40 Смеяться разрешается
13:45 Маруся. Х/ф
17:20 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”

19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
23:50 Дежурный по стране
00:35 Красавица и Чудовище. Х/ф
02:20 Учитель пения. Х/ф
03:45 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком
Петък, 29 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, 30 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 Светът и всичко в него - 
избрано 

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 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм - 12 еп.

19:00 България на живо - с Иво 
Божков 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

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 - 

реклама 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

04:30 България, която съгра-
дихме - Документален 
филм - 12 еп.

05:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

06:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

 неДеля, 1 ДекеМВри
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
10:00 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм - 13еп.

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - избра-
но 

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, 2 ДекеМВри
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, 3 ДекеМВри
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 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
22:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
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 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
05:30 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 

сряДа, 4 ДекеМВри

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, 5 ДекеМВри
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
12:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
13:00 Новини 
13:15 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
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, 29 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 Павловна 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  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 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение

съБота, 30 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 
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, 1 ДекеМВри
07.45 Новини повторение
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  Класическа музика 
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, 2 ДекеМВри
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 Христо 
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 Христо 
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, 3 ДекеМВри
07.45 Новини повторение 
08.00 „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“
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 Христо 
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 Христо 
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, 4 ДекеМВри
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, 5 ДекеМВри
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 



27.XI. - 3.XII.2019 г.
48

Български 17Медицина Дълголетие

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

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

za-zdraveto-na-prostatata 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./

рата водеща причина за 
смърт сред мъжете. Мъже-
те над 50 години обикно-
вено са предразположени 
към проблеми с простатата 
– до 80% от тях имат няка-
къв проблем.
 Простатит: Често сре-

щано възпаление на про-
статната жлеза при мъжете 
от всички възрасти. Обикно-
вено се причинява от бак-
терии, които инфектират 
простатата от друга част на 
тялото. Друга причина за 
простатита могат да са хор-
монални промени в орга-
низма.
 Доброкачествена хи-

пертрофия на простата: То-
ва е постепенно увеличе-
ние на простатата. Смята 
се, че е резултат от хормо-
нални промени, свързани 
с възрастта. Макар и да не 
е раково заболяване, уве-
личената простата може 
да причини проблеми като 
запушване на пикочния ка-
нал, затруднено уринира-
не, нарушена способност 
за изпразване на пикочния 
мехур. Това може да окаже 
натиск върху бъбреците и 
мехура.

В какВо се крие 
тайната на 

анДроФикс?
Комбинираното дейст-

вие на иновативната фор-
мула, вложена в продукта 
андрофикс, работи в ня-
колко посоки. Едновреме-
но способства нормална-
та функция на простатната 
жлеза, но и детоксикира ор-
ганизма и пречиства кръво-
носните съдове от шлаки и 
холестерол. В дългосрочен 
план това намалява риска от 
инфаркти и инсултни, под-
държа потентността при мъ-
жете и способства за пълно-
ценна ерекция.

Чести и вне-
запни позиви за 
уриниране, слаб 
поток на урина-
та, придружен 
с болка, парене 
и дискомфорт, 
чувство за не-
пълно изпразва-
не на пикочния 
мехур… Това са 
едни от най-из-
явените симп-
томи при увели-
чена простата – 
състояние, тясно 
свързано с напредване-
то на възрастта и известно 
като доброкачествена про-
статна хиперплазия (ДПХ), 
или аденом на простатна-
та жлеза. Уголемяването на 
простатата, означавано и 
като доброкачествена хи-
перплазия на жлезата, е ес-
тествен процес при мъже-
те, провокиран от възрасто-
во асоциирани хормонални 
промени. С възрастта се за-
бавя производството на тес-
тостерон, а голяма част от 
неговото производно – ди-
хидротестостерон – се на-
трупва в тъканта на прос-
татата и води до хипертро-
фията й.

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

Голям екип от професи-
оналисти, който включва 
водещи специалисти по ал-
тернативна медицина и ле-
кари от различни болници, 
които лекуват всекидневно 
простатит, посвещава ня-
колко години за създаване-
то на андрофикс.

- има ли някакви про-
учвания, потвърждаващи 
ефективността на андро-
фикс?

Сертифицирането на ан-
дрофикс е предшествано 
от години клинични изпи-
тания. Професионални уро-
лози подбират правилната 
комбинация на съставките 
дълго време и най-накрая 
успяват да разработят на-
пълно нов метод за проста-
тита. Повече от 90% от мъ-
жете успяват да се отърват 
от простатита.

андрофикс предлага 
цялостно действие. Симп-
томите дори на нелекуван 
простатит изчезват в рам-
ките на първите дни. Сек-
суалната функция става съ-
що толкова добра, колкото 
е била, когато човекът е бил 
на 18, трудното уриниране и 
болката в скротума изчез-
ват. След това се намалява 
останалото възпаление на 
простатата, което причиня-
ва заболяването, премах-
вайки всякаква опасност от 

рецидив.
- Доколкото разбирам, 

няма нужда от преглед 
при лекар, за да купите 
андрофикс?

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

анДроФикс 
ДейстВие

 Подкрепя дейността 
на простатната жлеза
 Спомага за постигане-

то на хормонален баланс
 Подкрепя сексуалната 

функция
 Повишава либидото
  Подобрява общото 

здраве на мъжката полова 
система
 Продуктът облекчава 

урологични проблеми
 Намалява болките и 

честите позиви за урини-
ране
 Действа благоприят-

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

продукта действа антиок-
сидантно, противовъзпа-
лително, диуретично и за-
щитно
  Подпомага мъжката 

полова функция
Защо Да ПриеМате 

анДроФикс?
Простатата е един от ор-

ганите от мъжката пикочо-
полова система, при кой-
то често настъпват наруше-
ния. Съществуват три здра-
вословни проблема, засяга-
щи простатата:
 Рак на простата: Вто-

Íай-новият и модерен 
продóкт при вúзпаление на 
простатата. Âиæте какво 
препорú÷ват андролозите

Çäðàâè è åíåðãè÷íè 
ïðåç çèìàòà 

ПРИ ГРИП, ВИРУСНИ
 И БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ 

Масло от Чаено 
ДърВо, капс. х 30, е 
природна алтернати-
ва за повишаване на 
защитните сили на 
организма през зим-
ния период. Маслото 
от чаено дърво е ефи-
касно противовирус-
но и противогъбично 
средство от естест-
вен произход. Прила-
га се успешно при простудни, грипни 
и възпалителни заболявания, инфек-
ции на дихателната (хрема, бронхит) и 
пикочо-половата системи, гнойни ра-
ни, херпеси, дерматити, абсцеси, ек-
земи и други хронични кожни забо-
лявания (акне). Помага за по-бързо 
възстановяване при хронична умора, 
следоперативни усложнения, по вре-
ме на и след химио- и лъчевъздейст-
вие. Особено подходящо при гъбични 
инфекции по кожата, стомашно-чрев-
ния тракт и пикочо-половата система. 
Продуктът съдържа и масла от пупал-
ка (вечерна иглика) и облепиха (ра-
китник), които подсилват синергич-
ния му ефект. 

ПРИ СЪРДЕЧНО – СЪДОВИ
 ПРОБЛЕМИ, ЗА ПОВЕЧЕ 

ЕНЕРГИЯ И ТОНУС
При редуцира-

не на Q10 с 25% 
се наблюдава жиз-
нен упадък, неже-
лание за физиче-
ски усилия, невъз-
можност за  кон-
центрация, нама-
лени либидо и по-
тентност, зачестя-
ване на вирусните 
и бактериални инфекции, развите на 
автоимунни и злокачествени заболя-
вания. Благодарение на ефективно-
то съчетание на ко-ензим Q10 с ви-
тамини Е, В6,  В12, селен, магнезий, 
фолиева киселина, продуктът „еко 
ЗиМ, капсули х 30“, е подходящ за  
ежедневна антиоксидантна защита и 
грижа при: всички нарушения на сър-
дечно-съдовата, имунната и нервната 
система; проблеми с регулирането на 
кръвната захар, астма и алергии; на-
малено либидо и сексуални неврози; 
всички остри вирусни и бактериал-
ни инфекции; пародонтопатии; синд-
ром на хроничната умора, психиче-

ско изтощение, стрес и преждевре-
менно стареене; хранителна добавка 
за активни спортисти и за всички хо-
ра над 35 г. възраст. 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ОПТИМАЛЕН ЖИЗНЕН 

ПОТЕНЦИАЛ 
И ЗДРАВЕ  

“БаЗен ВоДорас-
ли, капсули х 60”, е 
пълноценен храните-
лен коктейл от AFA, 
спирулина, натрий, ка-
лий, калций и магнезий 
- екологично чисти, ал-
кални, концентрирани, 
лесно усвоими и богати на ефектив-
на енергия съставки, които едновре-
менно зареждат клетките с необходи-
мите хранителни вещества и стаби-
лизират електромагнитното биополе 
на клетъчната им мембрана. Помага 
при проблеми на сърдечно-съдова-
та система (намалява високото кръв-
но налягане, подобрява вискозитета 
на кръвта, нормализира холестеро-
ла), при язвени болести (има проти-
вовъзпалително действие), при остри 
инфекциозни заболявания на органи-
те на дишане (има противомикробно 
действие). Притежава изразени иму-
номодулиращи и радиозащитни свой-
ства, благодарение на които досто-
верно намалява опасността от деге-
неративни заболявания. 

ЗА ПО-ЕФЕКТИВНА 
ИМУННА СИСТЕМА

е х и н а -
Цея коМ-
Плекс, бил-
ков дести-
лат 30 мл, 
от: ехина-
цея, кисел 
трън, оман, 

к о п р и в а , 
див чесън, 
шипка и туя. 
Умело под-
браната комбинация от доказали 
действието си още от древността 
билки подпомага имунната система в 
борбата с инфекциите, има противо-
възпалителни и регенеративни свой-
ства. Потиска развитието на стафило-
коки, стрептококи, вируси (включи-
телно херпесни). Подходяща е при 
умора и изтощение и за повишаване 
на съпротивителните сили. Има кръ-
вопречистващо и стимулиращо мета-
болизма действие.

За информация се обърнете към вносителя:
 “ФарМаБион ПлЮс” еооД, тел. 02/9532601, 

www.pharmabion-plus.dir.bg

с ESPARA GMBH, 
австрия
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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./

Цена:

Препоръчвам на своите 
пациенти кардиоксин при 
хронично високо кръвно 
налягане и увредена кръ-
воносна система. Особено  
подходящ е за хора с пре-
карани инсулт и инфаркт, 
които са застрашени от 
повторен рецидив. За съз-
даването на кардиоксин 
българските учени са „по-
харчили“ цели 4 години. 
Откритието на годината 
беше номинирано за меж-
дународна награда. Мно-
гоетапното тестване дока-
за ефективността на сред-
ството, за което академи-
ците получиха всички не-
обходими лицензи и сер-
тификати 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 наля-
гане на пациентите се връ-
ща към нормалното в рам-
ките на 1-2 часа след при-
емането на кардиоксин. С 
напредването на терапев-
тичния курс еластичност-
та на кръвоносните съдо-
ве се увеличава, общото 
здравословно състояние 
се нормализира и симпто-
мите на хипертония изчез-
ват. Научно е доказано, че 
кардиоксин намалява ри-
ска от хипертонична криза 
и сърдечен удар. 

В какво се крие тайна-

Високото кръвно и холестеролът вече имат решение! 
 За хора с на-

малена физиче-
ска активност.
 За дългого-

дишни пушачи.
 За профе-

сионални спор-
тисти.
 За хора в 

напреднала въз-
раст.
 За хора, 

подложени на по-
стоянен стрес.
 За хора със 

сърдечно-съдо-
ви заболявания.

още предим-
ства от 

 употребата на  
кардиоксин
 подобрява 

нивата на кръв-
ното налягане
 поддържа 

нормалната про-
пускливост на 
к р ъ в о н о с н и т е 
съдове
 поддържа нормалното 

оросяване на крайниците.
 засилва кръвоорося-

ването
 подобрява кръвооб-

ращението
 подобрява работата на 

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

коронарните артерии
 има успокояващ 

ефект върху нервната сис-
тема
 100% натурална фор-

мула за постигане на по-до-
бри резултати
 без никакви странич-

ни ефекти
 без никакво съдържа-

ние на консерванти, оцве-
тители и ГМО
 напълно чист про-

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

какво да правим, когато детето ни е болно

часа от приемането ваше-
то кръвно налягане влиза в 
нормата!  Не води до ряз-
ко спадане на кръвното на-
лягане. 
 Хармонично регулира 

работата на сърцето до пъл-
но възстановяване. 
 Премахва стенокарди-

ята, аритмията, неврозите, 
подобрява паметта, възста-
новява речта и движенията 
след инсулт. 

Благодарение на билко-
вия си състав тази хранител-
на добавка подпомага сър-
дечната дейност и предпаз-
ва сърцето. кардиоксин 
има изключително действие 
при нарушения на функци-
ите на сърдечно-съдовата 
система.

Прилага се при хронична 
съдова недостатъчност и ка-
то профилактично средство 
срещу пристъпи на стено-
кардия. Укрепва съдовете 
и регулира кръвното наля-
гане. кардиоксин поддър-
жа нормалната пропускли-
вост на кръвоносните съдо-
ве и оросяването на край-
ниците.

За кого е подходящ  
кардиоксин?

 За хора с наднормено 
тегло.
 За хора, страдащи от 

диабет.
 За хора с хронична хи-

пертония.
 За злоупотребяващи с 

алкохол.

Професор Здравков препоръчва мощен билков комплекс за справяне с хипертонията
та за мощното действие на 
препарата? Учените са от-
крили сложно съедине-
ние, което е основната със-
тавка на кардиоксин, а 
именно: проантоцианидин 
– най-мощният антиокси-
дант. Веществото проанто-
цианидин,  съдържащо се в 
кардиоксин, има отличен 
ефект върху кръвоносни-
те съдове. Проантоциани-
динът има изразен веното-
ничен ефект. Повишава ве-
нозния тонус, действа вено-
констриктивно и антиексу-
дативно върху перивеноз-
ната тъкан. Веноконстрик-
тивното действие е свър-
зано с констрикция (стяга-
не) на гладката мускулатура 
на съдовата стена и свива-
не на периферните веноз-
ни съдове. Антиексудатив-
ното му действие намалява 
капилярната пропускливост 
и чупливост и нормализира 
капилярната резистентност. 
Освен това има капиляро-
тоничен ефект и подобрява 
микроциркулацията. Инте-
ресен е фактът, че проанто-
цианидинът въздейства и на 
артериалните съдове, а не 
само на капилярите, вените 
и лимфите. Има артериален 
вазодилатиращ ефект (раз-
ширяване на артериалните 
кръвоносни съдове). Нама-
лява спазъма на артериите 
и разширява артериолите.

Предимствата  
на кардиоксин: 

 Още през първите 6 

 Посещение на друг ле-
кар или спешен кабинет, с 
който той има сключен до-
говор; 
 Издаване на направле-

ние за специалист; 
 Насочване към Център 

за спешна медицинска помощ 
(когато се касае за живото-
застрашаващо състояние и е 
необходимо да се извика ли-
нейка); 
  Насочване към 

лечебно заведение за 
осъществяване на спе-
шен или планов прием; 
  Насочване към 

лечебно заведение, в 
което има спешно от-
деление за оказване 
на спешна медицин-
ска помощ и евенту-
ално, хоспитализация. 

Посещения  
в лечебни заведения: 
Имайте предвид, че някои 

лечебни заведения не разпо-
лагат със спешни отделения 
или спешните им отделения 
имат различен профил (на-
пример не разполагат с пе-
диатри, детски хирурзи, дет-
ски реаниматори и т.н). Ако 
попаднете в такова лечебно 
заведение и детето ви се на-
мира в спешно състояние, ле-
карите са длъжни да окажат 
спешна медицинска помощ. 
При първа възможност оба-
че ще трябва да ви транспор-
тират до лечебно заведение, 
което е компетентно да ока-
же специфичната медицин-
ска помощ, от която се нуж-
дае вашето дете. Задължител-

но следва да бъдете инфор-
мирани за риска от транспор-
та и начина, по който следва 
да бъде транспортиран паци-
ентът. 

Важно: При преместване 
на пациент от едно лечеб-
но заведение в друго винаги 
се предоставя медицинската 
документация, за да бъде ин-
формирано приемащото ле-
чебно заведение за състояни-

ето на пациента. Освен това 
изпращащото лечебно заве-
дение трябва да уговори при-
ема и ако е необходимо, да се 
консултира с републикански 
консултант (при комплицира-
ни случаи). 

При посещение в лечебно 
заведение задължително из-
вършвайте регистрация на 
обозначеното за това място. 
Така може да се докаже в кол-
ко часа сте пристигнали, кога 
сте приети и кога сте напусна-
ли мястото. Обикновено това 
се прави на регистратурата, 
като спешните отделения са 
длъжни да провеждат триаж 
на пациентите, т.е да опреде-
лят поредността на прегледи-
те според тежестта на състо-

янието на пациента. 
При осъществен преглед 

винаги изисквайте издава-
нето на документ, който да 
удостоверява това. Най-често 
това е лист за амбулаторен 
преглед или лист за преглед 
на пациент в спешно отде-
ление. Обстоятелството, че 
прегледът е осъществен сре-
щу заплащане, не е основа-
ние да не се издаде документ, 

който удостоверява как-
ва медицинска помощ ви 
е оказана. 

Ако ви откажат при-
ем в болница, настоявай-
те това да бъде докумен-
тирано. Изисквайте да се 
впишат и дадените пре-
поръки, насоки и изпи-
саните лекарства. Пазе-
те издадените рецепти и 
други документи, които 

са ви предадени във връзка 
с прегледа. 

При няколко посещения 
в различни лечебни заведе-
ния винаги уведомявайте ле-
карите за това и предоставяй-
те издадените ви от другата 
болница документи. За съжа-
ление липсата на електрон-
но здравеопазване в страна-
та все още налага пациентът 
да обикаля с наръч докумен-
ти, без да е възможно лекари-
те сами да се осведомяват за 
проведеното предходно ле-
чение. 

Вашите права при оказ-
ване на медицинска помощ 
на детето ви:  

Имате право на информа-
ция за неговото състояние и 

При избор на личен лекар 
за вашето дете (поняко-
га такъв избор е силно 

ограничен в някои населени 
места) се осведомете за него-
вия професионален опит с де-
ца, квалификация и пациентска 
листа. Имайте предвид, че по-
големият брой пациенти може 
да е знак за това, че е пред-
почитан лекар от много хора, 
следователно способен, но от 
друга страна, това със сигур-
ност означава повече чакане, 
по-труден достъп и по-голяма 
натовареност. В тази връзка се 
интересувайте дали е включен 
втори лекар в практиката на 
ОПЛ, колко на брой са меди-
цинските сестри, с които рабо-
ти, и дали е възможно предва-
рително запазване на час, до-
машни посещения, електронна 
връзка и т.н. 

оПл е длъжен да оказва ме-
дицинска помощ непрекъсна-
то, но на практика това обек-
тивно не е осъществимо. Ето 
защо законът е предоставил 
възможност на всеки лекар да 
прецени как ще изпълнява това 
свое задължение – той може да 
осигури лекар на разположение 
по график или да сключи дого-
вор със спешен кабинет. Непре-
менно попитайте как се осигу-
рява тази 24-часова медицин-
ска помощ и си запишете необ-
ходимите контакти. 

Обръщайте се към своя ОПЛ 
винаги когато има необходи-
мост, включително и при спеш-
ни състояния, защото той най-
добре би могъл да прецени как-
ви са следващите стъпки. Има 
няколко възможности: 
 Преглед при ОПЛ; 

на копие от пълната медицин-
ска документация; Имате пра-
во да откажете предложената 
ви медицинска помощ/да от-
кажете вече започнала меди-
цинска помощ, но тогава пое-
мате отговорност за последва-
щите усложнения, които могат 
да настъпят. В определени си-
туации може да се наложи да 
заплатите оказаната медицин-
ска помощ: 
 Ако преждевременно пре-

къснете лечението на детето и 
алгоритъмът на клиничната пъ-
тека не е изпълнен;
 Ако детето се транспорти-

ра по ваше желание в друго ле-
чебно заведение (когато насто-
ящото лечебно заведение раз-
полага с възможността да леку-
ва детето ви, но вие настоявате 
то да бъде преместено). 

Имате право да придружава-
те детето си по време на бол-
ничния престой, като при деца 
до 7 г. болницата няма право 
да изисква заплащане на услу-
га „придружител“, а когато дете-
то ви има необходимост от спе-
цифични грижи до навършва-
не на 18 г. и болницата не може 
да ги осигури, сте освободени 
от заплащането на тази услуга 
и след това. 

Когато се съмнявате, че пра-
вата ви или тези на детето ви са 
нарушени, можете да сезирате 
Изпълнителна агенция „Меди-
цински надзор“, на чиято стра-
ница има възможност за елек-
тронно подаване на жалби; Го-
рещата линия на Министерство-
то на здравеопазването и съот-
ветната Районна здравноосигу-
рителна каса.

Мария шаркоВа, адвокат
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ÒÎÇÈ ÌÀËÚÊ ÄÈÑÊ ÍÀÈÑÒÈÍÀ 
ÓÊÐÅПÂÀ ÄÓÕÀ È ÎÇÄÐÀÂßÂÀ ÒßËÎÒÎ!

 Климатикът обикновено върти един и същ въздух в поме-
щението. Когато има някой болен, той с дишането си излъчва 
малки капчици, натъпкани с вируси. Поради усиленото движе-
ние на въздуха те не падат на пода, а се натикват в носовете на 
всички присъстващи. 

Резултатът след съвещание в "голямата зала", с климатик, раз-
бира се, проличава на втория ден с опразването на службата. 

Климатиците увеличават рисковете от трахеити и бронхи-
ти. Хората със сърдечно-съдови проблеми се излагат на риск 
и в горещината, и в студа. За да се намалят рисковете, е нужно:

1. Подът на помещението да се мие с лек дезинфектор всеки 
3 часа, ако в него постоянно работят хора. А ако е обществено 
заведение - и по-често. Това е уморително и иска пари. Затова 
си изберете кафене с климатик, но в което чистачката непрес-
танно досажда на посетителите с кофата и парцала. 

2. Ако сте в офис с климатик, споразумейте се с колегите да 
спирате климатика и да проветрявате на всеки 3 часа.    

как да се спре 
"туристическата диария"?  

У хора с по-чувствителни 
черва диариите имат точно 
това неприятно качество - 
появяват се главно при смя-
на на дома, отиване на друго 
място. Наричат такава диария 
„туристическа“, макар тя да 
няма нищо общо с туризма. 
Червата отговарят на про-
менените условия с по-уси-
лени движения, храната не 
се смила и диарията е нали-
це. Но има и друго. В черва-
та дремят и агресивни чрев-
ни микроби, които обикнове-
но не се проявяват, защото 
са потиснати от нормалните 
чревни бактерии. Промяната 
на условията и храната вед-
нага променят и равновесие-
то. Агресивните микроби взе-
мат превес, отделят токсини, 
които предизвикват диария-
та. Понякога такива диарии 

може да са съпроводени и с 
по-тежки признаци: темпера-
тура, загуба на апетит, главо-
болие и повръщане. 

1. При отиване на ново мяс-
то избягвайте в първите дни 
да прекалявате с обема на 
храната. Яжте по-малко, по-
често. Намалете целулозата в 
храната. Зеленчуците с твър-
ди кори - чушки, патладжани, 
яжте добре сварени и отстра-
нявайте корите им в ястията. 

2. В първите дни пий-
те по-малко твърд алкохол. 
Той променя съотношение-
то между чревните бактерии 
в полза на агресивните. И не 
прекалявайте с газираните 
напитки, които имат захари 
или подсладители! 

При температура, виене на 
свят и честа диария с повръ-
щане търсете лекар!

Êлиматиöите óвели÷ават 
риска от бронхит    

Джордж Лаковски с помощта 
на НиколаТесла създава Много-
вълнов осцилатор (MWO), с мно-
го проста схема, излъчващ ши-
рока гама  хармоници, подхо-
дящи за стимулиране на здра-
вите жизнени процеси. Полу-
чава много добри резултати 
при лечение на много болести, 
вкл. рак, в няколко болници в 
Ню Йорк. Никола Тесла създава 
поляризация или вихрови анте-
ни, които укрепват енергийния 
поток в тялото, което задейства 
процеса на самолечение, а д-р 
Дино Томич почти  20 години 
изследва схемите им и създа-
ва Поларис. Поляризационен 
диск, който подобрява здра-
вето на човека, премахва бло-
кажи и установява енергий-
ния поток в организма.

В човешката природа винаги 
има надежда, че ще бъде по-до-
бре, и когато наистина е та-
ка, е трудно да запазим емоци-
ите, искрите в очите и да не 
преживяваме това като побе-
да за всички нас. Всеки ден по-
лучаваме информация за неве-
роятните резултати на диск 
Поларис за различни здравни 
проблеми. Благодарни сме на 
всички, които ни съобщават за 
опита си, защото това е начин 
да предадем полезна информа-
ция и всички заедно да изпълня-
ваме задължението към света, 
което е да си помагаме взаимно.

Диана, на 43 г., от  софия 
Майка ми прехвърля топка-

та на мен да дам обратна връз-
ка - аз също използвам диска и 
съм много въодушевена от въз-
действието му. 

При мен беше такъв случаят 
- февруари 2019 г. почувствах, 
че в областта на жлъчката/чер-
ния дроб и накрая се присъе-
дини и стомахът - нещо не е на-
ред. Направиха ми изследвания 
с ехограф, както и изследвания 
на кръвта, като се търсеха при-
чините за състоянието им. Оба-
че от резултатите на изследва-
нията се видя, че далакът ми е 
увеличен, и че имам увеличена 
продукция на тромбоцити, като 
цялото внимание се насочи в та-
зи посока. Няколко пъти докто-
рите ме питаха дали имам ня-
какви други оплаквания, но не 
обръщаха внимание на оплак-
ванията ми вдясно, които съще-
временно ускорено и застраши-
телно се изостряха. Неразполо-
жението ми не беше взето осо-
бено сериозно, но на мен ми 
ставаше все по-зле. Накрая май-
ка ми каза: „Абе вземи и проб-
вай диска.“ Обясни ми на какъв 
принцип действа, и аз веднъж 
го сложих, като по-скоро ми се 
стори, че неразположението се 
засилва. Отначало си казах: „Той 
май на мен не ми действа“ – и го 
махнах от себе си за момент, но 
майка ми каза да го подържа по-

продължително. Аз го закрепих 
в областта на черния дроб и на-
право изключих, че е там. Тръг-
нахме да пазаруваме, ходихме 
на кафе и т.н., отидоха 2-3 часа 
и изведнъж се сещам, че дискът  
е още там (той се закрепя лесно 
на тялото, така че можеш наис-
тина да забравиш, че си го по-
ставил особено на не много под-
вижни места) .  Болките и изклю-
чителното неразположение, ко-
ито изпитвах почти повсемест-
но, отпред и отзад в дясната част 
под гръдния кош и вече непрес-
танно раздразнения ми стомах, 
всичко това накуп беше утихна-
ло, сякаш нищо не е имало. Тога-
ва го махнах, за да продължим 
с предприетата програма, но 
около половин час след маха-
нето усетих неразположение-
то да се възвръща. От този мо-
мент нататък го ползвах еже-
дневно така - докато болката/
бодежите и т.н. не стихнеха, го 
държах на болезнените места 
(тези фази ставаха все по-къ-
си) и след това го махах. Сега 
(средата на юли 2019 г.), вече 
повече от месец аз нямам ни-
какви оплаквания. При изслед-
ванията стигнахме и до биопсия 
на костен мозък, за поставяне 
на точна диагноза. Но това, ко-
ето ме караше да се чувствам 
болна, междувременно го пре-
махна дискът, защото лечение-
то все още не беше започнало. 

След като се поразрових 
и зачетох, видях, че в начало-
то дискът може да увеличи не-
разположението/болките (ре-
акция на тялото, която често 
е знак за активизиране на оз-
дравителния процес), като впо-
следствие се редуцира до из-
чезване, както беше при мен. 
Оттогава аз го използвам еже-
дневно и го поставям върху 
всичките чакри, като неразпо-
ложението изчезна напълно. 
Споделям за чудесните ефек-
ти на диска на много мои позна-
ти, които вече направиха свои-
те поръчки. 

Дискът за мен е едно неве-

роятно разкритие, което тряб-
ва да бъде споделено с възмож-
но повече хора. На мен ми харе-
са принципно и това, че от раз-
пространителите му не се тър-
си търговския интерес, защото 
пише, че „Достатъчно е да има-
те един диск, който може да се 
използва от цялото семейство“, 
т.е. не се внушава нуждата от 

индивидуално ползване, за да се 
купува за всеки поотделно, как-
то и - дискът е конструиран та-
ка, че е много издръжлив и не е 
нужно при всяка драскотина да 
се опасяваме, че е повреден и 
би трябвало да закупим нов. На-
против, обяснено е, че може да 
се използва и цял живот (стига 
да не го изгубим). Което ведна-
га говори за една хуманна и мо-
рална позиция на хората, стоя-
щи зад диска. 

Искрено съм благодарна на 
майка ми, че не ми позволи да 
игнорирам диска като опция да 
си помогна! Защото може би щях 
вече да гълтам лекарство след 

лекарство, чиито негативни 
странични въздействия щяха 
да ме карат да си блъскам гла-
вата със следващите здраво-
словни проблеми, възникна-
ли на тази база.

Благодаря и на активни-
те български разпространи-
тели, без които нямаше да 
стигнем до това чудесно от-
критие!

и от все сърце съм благо-
дарна на д-р дино томич, че 
е реализирал продукцията и 
разпространението на тази 
невероятно полезна разра-
ботка на гениалните за мен 
джордж лаковски и никола 
тесла.

освен споменатото дотук, 

Поларис е доказал отлично-
то си въздействие и при: всич-
ки видове болки, гинеколо-
гични и урологични пробле-
ми, болести на гърба и стави-
те, пълнота, намалено либи-
до и потентност, стерилитет, 
хемороиди, запек и пробле-
ми с червата, белодробни и 
сърдечни проблеми, пробле-
ми с щитовидната жлеза и си-
нусите, главоболие, безсъние 
и лошо настроение... на прак-
тика няма здравен аспект, на 
който Поларис да не се отра-
зява положително.

Запомнете: Вашето здраве 
е във вашите ръце.

За поръчка и информация:
тел: 0886  777  126  и на 

сайта на „Поларис Бг“  ооД  
www.polarisdisc.bg

Цена на диск ПОларис:  
1 бр.  -  70,00 лв. + доставка
2 бр. -   140,00 лв. без цена за 
доставка
3 бр.  - 10% отстъпка /189,00 лв./ 
и без цена за доставка
куриерски услуги: доставка 
в гр.софия – 5,00 лв., 
куриерски услуги: достав-
ка до други населени места 
– 7,00 лв.

в опаковката има 
подробно описание 

за приложението му.
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Деца и възрастни в Каварна наскоро отрупаха 
с венци и цветя мемориалната плоча на учителя 
Ангел Захариев, който е създал градския парк, съ-
общават от общината. 

През 1906 г. преподавателят по биология в про-
гимназията в града, на която е бил и директор, 
събира ученици и родители да засадят дръвчета 
на мястото на изоставени гробища. Първите фи-
данки слагат началото на градската градина, коя-
то през следващите години става център на чест-
ванията на Светите братя Кирил и Методий на 24 
май, припомнят историци.

Споменът за Ангел Захариев е жив в паметта на 
местните хора и като първи председател на народ-
ното читалище „Съгласие“. Той дава принос и в 
проучванията на историческото минало на Кавар-
на, като организира заедно с братя Шкорпил пър-
вите археологически разкопки на нос Чиракман.

Първомайсторите в „Стария Добрич“ 
бе символичният ключ на Добрич, изкован от Пе-
тър Желязото, костюмите на Надето Шевицата, те-
рлиците на Дора Кожухарката, сътвореното от бай 
Мисак Златаря, Петър Гайдата, Радослав Медника-
ря и много други. 

Наслов на изложбата от графики за „Стария До-
брич” е описаното от Йордан Йовков: „Навсякъ-
де кипи трескав и шумен живот. Чувства се яс-
но, че тука е могъщият двигател на голям и сло-
жен механизъм, че тоя град е сърцето, което им-
пулсира живота на цяла Добруджа.“ „Дюкянджии“, 
„Подковач“, „Бозаджия“, „Точилар“, „Шурупчия“ са 
част от рисунките на добруджанския художник Ян-
ко Атанасов, пресътворил атмосферата на стария 
град. Празничната програма представи и филмите 
„Гевреци&Шапки“ и „Първомайстора - Илия Кова-
чев“ - за прочутия ковач, изработил механизма на 
часовниковата кула в „Стария Добрич“.

Етнографският комплекс „Стария Добрич“ по-
каза в изложбата „Първомайсторите“ създадено-
то от ръцете на старите занаятчии. Музеят на от-
крито отбеляза наскоро с празничен афиш 40-го-
дишнината от своето откриване.

В изложбата бяха представени дърворезби, тъ-
кани, метални съдове, керамика, народни носии, 
изработени от съхранителите на народните тра-
диции, на които майсторлъкът им е прибавен ка-
то фамилно име към собственото. В експозицията 

дåöà „ó÷àò“ â êèëèéíî ó÷èëèùå Ïоклон пред óчителя 
Àнгел ÇаõариевДеца от Разград 

„учат“ в класна стая 
на килийно учили-
ще „Даскалоливница-
та“. Проявата бе орга-
низирана от Истори-
ческия музей в града. 
Как са усвоявали зна-
ния в миналото, пър-
ви усетиха възпитани-
ци на основно училище 
„Н.Й.Вапцаров“. В спе-
циално подготвен уче-
бен кът със старинни 
експонати в Етнограф-
ския музей първоклас-
ниците, облечени в на-
родни носии, пяха пес-
ни, свириха на гайда и 
рецитираха стихове на 
Иван Вазов. Подпома-
гани от своите каки и 
батковци, малчугани-
те писаха букви върху 
табли с пясък, задаваха 

Нова 150-килограмова камбана оглася отско-
ро Кладнишкия манастир „Св. Николай Чудотво-
рец“. Тя е монтирана на специално изградена 
дървена камбанария. До нея е построен навес. 
Десетки миряни дойдоха в двора на Светата 
обител на тържественото освещаване на нова-
та придобивка. Игуменът Орлин Алексиев бла-
годари на спонсора на строителните дейности 
Ивайло Танев. С негова помощ бе обновен пре-
ди години и входът на манастира, като бяха из-
градени нова порта, чешма и каменна икона на 
Св. Николай. 

Íîвà êàìáàнà îãëàñÿ 
Êëàднèøêèÿ ìàнàñòèр 

Пловдив наскоро 
 осъмна със стихове от 
песни на тротоара. изра-
ботените по специална 
технология надписи се 
виждат само когато за-
вали дъжд или се намок-
рят, съобщиха от Фонда-
ция „Пловдив 2019“.

„европа в капки по-
езия“ е уникален про-
ект, част от програма-
та „Пловдив - европей-
ска столица на култура-
та 2019“, който се прави 
за първи път в Централ-
на и източна европа.

от специален матери-
ал по шаблон са изра-
ботени 32 надписа със 
стихове на песни, които 
са поставени на различ-
ни места по тротоарите 
на града. За полагането 
им е използван револю-
ционен спрей по техно-

логия, разработена от 
20-годишния америка-
нец Перегрийн Чърч. За 
първи път обаче се под-
хожда толкова мащабно 
за поставянето на такъв 
тип визуално изкуство 
в градска среда, посоч-
ват от Фондация „Плов-
див 2019“.

Подбрани са тексто-
ве на песни на емблема-
тични изпълнители като 
„Бийтълс”, аББа, тото 
котуньо, лара Фабиан, 
„рамщайн”, инна и дру-
ги. от българските учас-
тници с изключение на 
Паша христова с „една 
българска роза“ са из-
брани чрез допитване и 
лили иванова със „За те-
бе бях“, Васил найденов 
с „Всичко ми е наред“ 
и стефан Вълдобрев с 
„По-полека“.

С тържество пред стария па-
метник на Втори ломски конен 
полк в двора на бившето воен-
но поделение в Лом много мест-
ни граждани почетоха 89-ата го-
дишнина от откриването на па-
метника на 1 ноември 1930 г., 
съобщиха от местната община.

Гражданите поднесоха цветя 
и си припомниха битките на Вто-
ри ломски конен полк по време 
на войните за национално обе-
динение на България.

Паметникът в Лом е издигнат 
в чест на 67 души, войници и 
офицери от полка, загинали по 
бойните полета. Негов автор е 
известният по това време ар-

Почит за загиналите от Втори ломски конен полк 

хитект Кирил Шиворов, напра-
вил фасадите на Народния теа-
тър и Съдебната палата в София. 

гатанки и казваха посло-
вици и поговорки. Дра-
матургичният сценарий 
включваше материали 
от речника на Найден 
Геров и от „Рибния бук-
вар“. Автентичният дух 
се допълваше и от из-

ползваните архаизми.
В края на занятието 

уредникът в къща-му-
зей „Станка и Никола 
Икономови“ Иво Сто-
янов запозна децата с 
трите вида форми, през 
които преминава бъл-

гарското образова-
ние - килийно, взаим-
но и светско. Послед-
ното в Разград за пър-
ви път прилага Нико-
ла Икономов.

Идеята за възста-
новка на занятие на 
килийно училище 
„Даскалоливницата“ 
възникна като жела-
ние децата да опоз-
наят как са усвоява-
ли знания ученици-
те преди 200 години, 
каза дългогодишният 
педагог Снежана Же-

лязкова, основен ини-
циатор на проявата и 
доброволец към музея. 
Тя обясни, че интере-
сът е много голям. Ини-
циативата ще продъл-
жи и за други желаещи 
ученици да се включат.

Ïåñíè íà òðîòîàðà
Паметникът на загина-
лите от Втори ломски 
конен полк е почитан 
редовно в първите две 
десетилетия след по-
строяването му, а след 
това остава в двора на 
военното поделение и 
постепенно запустява. 

До 2016 г. той е бил 
обрасъл с бурени, тъй 
като поделението е 
закрито далеч преди 
това. 

По инициатива на 
граждани на Лом паметникът е 
почистен и скоро ще стане част 
от градската среда. 

Манасти-
рът „Св. Ни-
колай Чудо-
творец“ е 
бил издиг-
нат в запад-
ните склоно-
ве на Витоша 
през 13 век. 
По време на 
турското робство той бил разрушен. Възобновен е 
през 1841 г. и сега е постоянно действащ.
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Знаете ли, че…
 Простатната жлеза е с размери-

те на кестен и се развива през целия 
живот на мъжа.
 Като всеки друг орган за прос-

татата са характерни различни забо-
лявания – някои, свързани с напред-
ването на възрастта, а други – зави-
сещи предимно от начина на живот. 
Това най-вече са доброкачествена 
хиперплазия на простатата, проста-
тит и рак.
 Около 25% от мъжете на въз-

раст над 40 години страдат от до-
брокачествена хиперплазия на прос-
татата.
 Простатитът се среща във всич-

ки възрасти. Смята се, че е запазена 
марка на пушачите, половите атлети 
и шофьорите.
 Никотинът уврежда осем пъти 

повече бъбреците, пикочния мехур 
и простатата, отколкото белите дро-
бове.
  В традиционната медицина 

Върбовката се използва при вся-
какви неразположения на проста-
тата. Тя възпрепятства нарастване-
то на жлезата и повлиява добре ця-
лата отделителна система. Нейните 
активни съставки действат противо-
възпалително, антибактериалното и 
диуретично.
 Екстрактът от Гроздово семе е 

мощен антиоксидант, предпазващ 
клетките от разрушителното дейст-
вие на свободните радикали.
 Селенът участва в синтеза на 

тестостерон, стимулира производ-
ството на надбъбречни хормони и 
подпомага сперматогенезата.

Простарен е уникална комбина-
ция от Върбовка, гроздово семе 
и селен, която се грижи за здра-
вето на „мъжката” жлеза. Проста-
рен можете да намерите и без ре-
цепта в аптеките и онлайн на www.
botanic.cc.  

сега и с ПОдарък –  
допълнително  
30 таблетки. 

Какво знаете 
за простатата

артритът е една от най-разпрос-
транените болести в целия свят. 
най-засегнати са възрастните над 
65 години – половината от тях имат 
артрит.той е няколко вида, всеки с 
различна симптоматика. 

Артроза
Остеоартрозата, или артрозата е 

най-често срещаният тип на артрит при 
възрастните. Хрущялът започва да се 
разкъсва и да се износва. Симптоми,те 
са изтръпване и умерена болка при хо-
дене и навеждане, дори по време на 
покой.

 Ревматоиден артрит
Ревматоидният артрит е автоимунно 

заболяване, което означава, че ваше-
то тяло напада своите 
собствени тъкани, 
както ако би ви 
защитавало от за-
боляване или 
нараняване, 
причинено от 
външен източ-
ник. Това забо-
ляване може да 
причини пробле-
ми и на други ор-
гани – сърцето, 
мускулите, кръво-
носните съдове, 
нервната система 
и очите.

Подагра
Подаграта се счита за един от най-бо-

лезнените видове артрит. Кристали от 
пикочна киселина се натрупват в став-
ните връзки, сухожилията или ставните 
кухини. Тези утайки  предизвикват въз-
паление, зачервяване, топлина, болка, 
скованост.

Предупредителни знаци
 Непрестанни болки в ставите
 Възпалени стави
 Твърди или изтръпнали ставни 

връзки
 Чувствителност или болка при до-

косване на ставните връзки
 Проблеми с нормалното използва-

не или движение на ставите
 Топлина и зачервяване на тези 

места
Лечение

Някои лекарства могат да ви помог-
нат да контролирате болката. Почивка-
та и упражненията ще помогнат на ва-

шите стави да се движат по-лесно. Също 
така е силно препоръчително теглото 
ви да е в нормални граници.

При ревматоиден артрит. С пра-
вилно лечение можете да контролира-
те това заболяване и да предотвратите 
неговото развитие. Ако следвате пра-
вилното лечение и препоръките на ва-
шите лекари или терапевти, ще можете 
да се движите по-лесно и да облекчи-
те болката. 

Поради естеството на това автоимун-
но заболяване може да страдате от ос-
три атаки в определени часове, които 
също могат да бъдат контролирани с 
медикаменти.

При подагра.  Основно трябва да 
снижите нивата на пикочна киселина 
в кръвта, като следвате определен хра-

нителен режим и с помо-
щта на медикаменти, 
които вашият лекар 

ви предпише. Най-
често е използ-
ването на кор-
тикостероиди, 
като преднизон 
или колхицин, ко-
ито са специфич-
ни болкоуспокоя-

ващи при подагра.
Общи съвети 
при артрит

 отслабване.  Най-
добрият начин да премахнете преко-
мерния натиск в ставите е да отслаб-
нете. Ставите, които ще ви бъдат „най-
благодарни“,  ако това се случи, са ко-
ленете, стъпалата, глезените, бедрата 
и гръбнакът.

упражнения. Друг изключително 
важен елемент са физическите упраж-
нения. Заседналият начин на живот е 
изключително вреден за хората, които 
имат заболявания като артрит. Добре е 
упражненията да се ръководят от ква-
лифицирано лице, като физиотерапевт, 
за да имат нужния ефект. Избягвайте уп-
ражнения с прекомерно напрежение 
върху ставите, защото те не са подхо-
дящи за лица над 50 години. Умерените 
упражнения, като ходене и йога напри-
мер, са най-добрият вариант.

не вдигайте големи тежести. По-
следното нещо, което един човек, който 
има артрит трябва да не прави, е вди-
гането на големи тежести. Така ще на-
стъпи влошаване на болестта. 

ЛЕЧЕНИЕ НА АРТРИТ
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Как бе унижена България
100 гОдини От нЬОйския мирен дОгОвОр

Ньойският мирен договор се 
разглежда у нас като унизите-
лен, несправедлив, диктат на 

великите сили. Това е истина. Избягва 
се въпросът има ли вътрешни причи-
ни и виновни за този пораженчески 
край.  През 2018 г. много публикации 
бяха посветени на големия героизъм 
на нашите войски през Първата све-
товна война по бойните 
полета на Сърбия, Румъ-
ния и особено сражени-
ята в Добруджа.Това съ-
що е историческа истина. 
Българската войска дос-
тойно се е представяла. 
Крайните загуби са от по-
литически грешки и нена-
деждна дипломация. При  
разглеждане на тези съ-
бития се изяви и еуфорич-
ната русофобия - за агре-
сивността на Русия, че ние 
сме били братушките и т. 
н. Да се опитаме да кажем 
истината.                                                                                             

   След първата наци-
онална катастрофа през 
1913 г. поради грешки 
на главното командване 
Турция си възвръща на-
ново Одринска Тракия, освободена 
през 1912 г. с героизма и жертвите 
на нашата армия. Турция обезбълга-
рява този район и отново има евро-
пейска част.

   Известно е как през юни 1914 г. за-
почва Първата световна война меж-
ду Антантата (Великобритания, САЩ, 
Италия, Русия, Гърция, Сърбия, Ру-
мъния) и Централните сили (Герма-
ния, Австро-Унгария, Турция, а после 
и България). През 1914 г. цар Ферди-
нанд I и правителството водят тай-
ни преговори. Голяма роля изигра-
ва и министър-председателят Васил 
Радославов - опитен политик, юрист 
член на БАН. Но и тогава е имало ко-
рупция. Дали му във Виена 3 милиона 
лева и той допринесъл за включване 
на България на страната на Централ-
ните сили. България е във война с 
всички страни на Антантата. На 1 ок-
томври 1915 г. страната обявява вой-
на на Сърбия. Заедно с немски вой-
ски разгромява сръбската армия и тя 
се пренася на о-в Корфу. През 1916 г. 
наши войски навлизат в Румъния и 2 
месеца са в Букурещ. Сражения има в 
Добруджа между български войски и 
части от Румъния и Русия. През 1917 
г. поради гражданска война Русия из-
лиза от играта, след като сключва уни-
зителен договор с Централните сили 
- Брест-Литовския мирен договор, на 
3 март 1918 г.

От българска страна той е подписан 
от Атанас Тошев - посланик във Вие-
на. Русия губи с този договор Западна 
Украйна и Западна Белорусия. Обаче 
след месеци започва обрат във воен-
ните действия. Антантата предприе-
ма офанзива и Германия, Австро-Унга-
рия, Турция и България губят иници-
ативата и накрая търпят поражение. 

солунското пРиМиРие
   След пробива на фронта при До-

бро поле българската армия, изто-
щена и при мизерни условия, започ-
ва да се бунтува срещу виновници-
те за националната катастрофа. След  
Владайското въстание правителство-
то на Александър Малинов е прину-
дено да търси изход от войната с Ан-

тантата. Използва за връзка с команд-
ването на Съединението консула на 
САЩ в София Мърфи, отправяйки 
молба за примирие. Това става ус-
пешно и на 29 септември 1918 г. в гр. 
Солун е подписано споразумение за 
спиране на неприятелските действия 
между съглашенските сили и Бълга-
рия. Документът е подписан от пра-
тениците Андрей Ляпчев и генерал 
Луков от българска страна, и от ге-
нерал Франше д`Епре от съглашен-
ска страна.

   Според Солунското споразуме-
ние България се задължава незабав-
но да освободи от български войски 
сръбски и гръцки територии, да де-
мобилизира армията си с изключе-
ние на 3 дивизии за поддържане на 
вътрешния ред и за охраняване на 
границите. Освен това Царство Бъл-
гария се задължава да предаде на 
съюзниците цялото си въоръжение, 
да освободи съглашенските воен-
нопленници, като остави български 
войници за заложници и подписване  
на окончателния мирен договор. Се-
кретните клаузи на Солунското спо-
разумение дават право на Съглаше-
нието (Антантата) да заеме с войските 
си който и да е пункт от българската 
територия и да я използва. България 
е окупирана.

стига се до ньоЙския 
 МиРен догоВоР

   Антантата печели войната и Цен-
тралните сили капитулират. Като те-
хен съюзник и Царство България е гу-
беща страна. Така се стига до унизи-
телния Ньойски договор. Ньой тога-
ва е предградие на Париж, столицата 
на Франция. Разположен е северно от 
Булонския лес с 52 435 жители през 

1918 г. Този документ е подписан на 
27 ноември 1919 г. от министър-пред-
седателя на Царство България и пред-
ставители на Антантата за установя-
ване на мир. Българската делегация 
била поставена при унизителни усло-
вия - под стража, без право на възра-
жения и предложения.

    Мирният договор е одобрен с 
царски указ №50 от 15 януари 1920 г. 
Ратифициран е от Народното събра-
ние на 9 август 1920 г. Срещу подписи-
те на българската делегация начело с 
Александър Стамболийски от другата 
страна са съюзените страни, а именно 
САЩ, Великобритания, Франция (Ру-
сия излиза от войната след револю-
цията 1917 г.), Италия, Белгия, Гърция, 
Румъния, Сърбия, Полша, Словения, 
Чехословакия, Япония и т. н.

   С този договор дипломатически 
се установява разграбването на части 
от България, оказващи тежки после-
дици за развитието на родината ни 

през след-
ващите де-
сетилетия. 
Документът 
се състои  
от  13 точки: 
1. Устав на 
Обществото 
на народи-
те. 2. Грани-
ци на Бълга-
рия. 3. Поли-
тически кла-
узи. 4. Воен-
ни, морски 
и въздуш-
ни клаузи. 
5. Военно-
пленници и 
гробници. 6. 
Санкции. 7. 
Репарации. 

8. Финансови клаузи. 9. Икономиче-
ски клаузи. 10. Въздухоплаване. 11. 
Пристанища, водни пътища и желез-
ници. 12. Труд. 13. Разни.

   От 114 434 кв. км. територия 

на България се отнемат 11 278 кв. 
км. земя. Границите на съседите се 
определят, като се дават във владе-
ние на Румъния населените с бъл-
гари Южна Добруджа; Западните 
покрайнини, Царибродско, Боси-
леградско и Струмишко - на Юго-
славия; Западна Тракия и отстъпе-
ните от Турция земи през 1915 г. се 
дават на Гърция. Макар че в дого-
вора е предвидено Западна Тракия 
временно да се управлява от Съг-
лашението, само след месеци и тя 
е предадена на Гърция, като с този 
акт България трайно загубва излаз 
от Бяло море.

   Според Ньойския мирен договор 

се налагат непосилни за нашата стра-
на икономически санкции. Наложени 
са огромни репарации - над 2 милиар-
да златни франка (27 милиарда лева) с 
37 години срок за изплащане при 5% 
годишна лихва. България трябва да 
предаде на победителите 70 825 гла-
ви едри домашни животни в срок от 
5 години. За същия срок да се доста-
вят 50 000 белогвардейци от армията 
на атамана Врангел, настанени у нас, 
както и разходите за издръжката на 
окупационните войски на Антантата. 
Според договора България е лишена 
от правото да получи вземанията от 
други страни, включително и от съ-
юзничката си Германия.

   В договора на България се забра-
нява да има наборна армия, а се раз-
решава да поддържа войска от до-
броволци, сведена до 20  000 души, 
включително офицерите и служите-
лите, до 10 000 души жандармерия - 
общо 30 000 души въоръжени сили. 
На България се забранява да прите-
жава военни параходи, подводници, 
военна авиация, укрепления и пр. За 
следене на спазването на тези задъл-
жения у нас е изпратена военна кон-
тролна комисия. 

България е принудена да се от-
каже от правата си върху отнетите 
й територии от Антантата. На бъл-
гарското население от отнетите те-
ритории е даден срок от 2 години 
да определят поданството си, като 
приелите българско поданство тряб-
вало в срок от 12 месеца да напус-
нат родните си места. Същевремен-
но според Конвенцията за добровол-
но изселване, което е част от Ньой-
ския мирен договор, Западна Тракия 
е обезбългарена, понеже българите 
са се изнесли.

   България понесе тежки пора-
жения и унижения от Ньойския ми-
рен договор. След избори на 17 ав-
густ 1919 г. идва на власт правител-
ството на Александър Стамболий-
ски. През 1921 г. е проведен рефе-
рендум за съдене на виновниците 

за националната катастрофа. 
Осъдени и затворени са винов-

ните министри, като един от тях, 
министър-председателят Васил Ра-
дославов, задочно е осъден на до-
животен затвор. Той избягва отго-
ворността, като след Солунското 
примирие 1918 г. емигрира в Герма-
ния. Не се завръща и умира в Берлин 
на 21.Х.1929 г. След кървавия пре-
врат на 9 юни 1923 г. правителство-
то на проф. Ал. Цанков през 1924 г. 
амнистира осъдените виновници, 
включително и Васил Радославов.

Доцент гено МатееВ,  
д-р на философските науки                                                                            

александър стамболийски подписва договора

Българската делегация

Протест срещу ньойския договор
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диема

сряДа, 27 ноеМВри
06:15 Дните, които написаха 

историята еп. 9
07:00 Страхотни изобретения 

еп. 1
07:30 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията еп. 3
08:30 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията еп. 4
09:30 Мистериите на кралските 

убийства 
12:10 География на убийствата
15:40 Смъртносно разузнаване 
19:15 Титаник: Истории от дъл-

бините еп. 4
20:05 Възход и падение: Поврат-

ните точки на Втората 
световна война еп. 6

21:10 Смъртносно разузнаване 
еп. 3

22:00 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят еп. 2

23:00 Обратно броене: Издига-
нето и падането на Бер-
линската стена еп. 2

00:00 Епични жени воини - Ви-
кингите

01:05 Втората световна война в 
цветове еп. 2

02:05 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят еп. 2

03:05 Обратно броене: Издига-
нето и падането на Бер-
линската стена еп. 2

03:55 Епични жени воини - Ви-
кингите

04:50 Машините на войната еп. 6
05:45 Страхотни изобретения 

еп. 2
ЧетВъртък, 28 ноеМВри

06:15 Дните, които написаха 
историята еп. 10

07:20 Страхотни изобретения, 
сезон 2, еп. 10

07:50 Вътрешен поглед към 
кралския двор еп. 1

09:05 Вътрешен поглед към 
кралския двор еп. 2

10:20 Вътрешен поглед към 
кралския двор еп. 3

11:30 Истинската война на тро-
нове еп. 1

12:20 Истинската война на тро-
нове еп. 2

13:15 Истинската война на тро-
нове еп. 3

14:05 Истинската война на тро-
нове еп. 4

14:55 Приказки от кралската 
спалня

16:05 Приказки от кралския гар-
дероб

17:10 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха история-
та еп. 1

18:05 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха история-
та еп. 2

19:00 Епични жени воини - Ви-
кингите

20:05 Втората световна война - 
Битки за Европа еп. 1

21:10 Смъртносно разузнаване 
еп. 4

22:00 Най-великите събития от 
Втората световна война в 

цвят еп. 3
23:00 Николай и Александра: 

Последните кралски особи 
на Русия еп. 1

00:05 Живите мъртви на Помпей
01:05 Втората световна война в 

цветове еп. 3
02:10 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят еп. 3

03:10 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия еп. 1

04:05 Живите мъртви на Помпей
05:00 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната еп. 1
05:50 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 4
Петък, 29 ноеМВри

07:00 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията еп. 6

08:00 Кралски братовчеди на 
война еп. 1

09:10 Кралски братовчеди на 
война еп. 2

10:25 Титаник: Истории от дъл-
бините

14:00 Обратно броене
15:50 Николай и Александра: 

Последните кралски особи 
на Русия

17:50 Денят, в който Кенеди ум-
ря

18:55 Живите мъртви на Помпей
20:00 Втората световна война - 

Битки за Европа еп. 2
21:05 Смъртносно разузнаване 

еп. 5
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят еп. 4

23:00 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия еп. 2

00:00 Първите хора еп. 4
01:10 Втората световна война в 

цветове еп. 4
02:10 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят еп. 4

03:10 Николай и Александра
04:05 Първите хора еп. 4
05:05 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната еп. 2
05:55 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 5
съБота, 30 ноеМВри

07:20 Кацането на Луната: Най-
голямата измама?

08:25 Загадки в музея, сезон 7, 
еп. 5

09:15 Загадки в музея, сезон 7, 
еп. 6

10:10 Рим: Първата световна 
суперсила еп. 1

11:05 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия еп. 1

12:05 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия еп. 2

13:05 Търсачи на Библията еп. 1
14:10 Търсачи на Библията еп. 2
15:15 Помпей: В очакване на 

бедствието еп. 2
16:10 Китай от времето на Мао
17:15 Епични жени воини - Ви-

кингите
18:15 Личният живот на истори-

ческите личности еп. 5

19:10 Опасна Земя еп. 3
20:10 Личният живот на крал-

ските особи еп. 4
21:05 Обратно броене: Издига-

нето и падането на Бер-
линската стена еп. 1

22:00 Завръщането на Черната 
смърт

23:00 Мъртвият викинг еп. 4
23:55 Мъртвият викинг еп. 5
00:50 Мъртвият викинг еп. 6
01:40 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 2
02:35 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 3
03:25 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 7
04:15 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 8
05:00 Прокълнати династии еп. 

12
05:25 Епични жени воини - Ви-

кингите
неДеля, 1 ДекеМВри

06:20 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 3

07:10 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 4

07:40 Тайните на великите бри-
тански замъци

09:25 Американски принцеси 
12:20 Елизабет и нейните враго-

ве, сезон 1, еп. 1
13:15 Елизабет и нейните враго-

ве, сезон 1, еп. 2
14:10 Елизабет и нейните враго-

ве, сезон 1, еп. 3
15:05 Вътрешен поглед към 

кралския двор
18:40 Децата на кралица Викто-

рия, сезон 1, еп. 3
19:55 Приказки от кралската 

спалня
21:00 Нил: 5000 години история, 

сезон 1, еп. 3
22:00 Обратно броене
22:55 Загадъчни средновековни 

убийства
00:45 Дните, които написаха 

историята
01:50 Загадъчни средновековни 

убийства
03:35 Загадки в музея
05:05 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 13
05:30 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 1
ПонеДелник, 2 ДекеМВри

06:25 Кройката на времето, се-
зон 1, еп. 1

07:10 Наполеон
10:45 Тридесетгодишната война
17:10 В търсене на “Ориент Екс-

прес”, сезон 1, еп. 1
18:05 В търсене на “Ориент Екс-

прес”, сезон 1, еп. 2
18:55 Първите хора
20:05 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 1

21:05 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 6

22:00 Островът на Адолф
23:05 Последното пътуване на 

Романови
00:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
00:55 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, сезон 1, 
еп. 5

02:05 Островът на Адолф
03:05 Последното пътуване на 

Романови
04:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
04:45 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, сезон 1, 
еп. 3

05:40 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 6

Вторник, 3 ДекеМВри
06:25 Кройката на времето, се-

зон 1, еп. 2
07:10 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 1
07:40 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 1
08:35 Търсачи на Библията, се-

зон 1, еп. 1
09:40 Търсачи на Библията, се-

зон 1, еп. 2
10:45 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
11:45 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
12:45 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 1
13:40 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 2
14:40 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 3
15:35 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 4
16:30 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 5
17:25 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 6
18:20 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 7
19:15 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
20:05 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 2

21:05 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 7

22:00 Зверовете на Хитлер
23:00 Денят, в който Кенеди ум-

ря
00:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
00:55 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, сезон 1, 
еп. 6

02:00 Зверовете на Хитлер
03:00 Денят, в който Кенеди ум-

ря
03:55 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
04:45 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, сезон 1, 
еп. 4

05:35 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 7

сряДа, 4 ДекеМВри
06:15 Кройката на времето, се-

зон 1, еп. 3
07:20 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 2
07:50 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 2
08:45 Мъртвият викинг
14:10 Смъртоносно известна 

ДНК
17:05 Невидимият град на Рим
18:10 Живите мъртви на Помпей
19:15 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
20:05 Най-великите събития от 

Втората световна война в 

цвят, сезон 1, еп. 3
21:05 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 8
22:00 Олимпийската мечта: На-

цистките игри през 1936
23:05 Руската революция
00:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 3
00:55 Дубровник: Републиката, 

сезон 1, еп. 1
01:55 Олимпийската мечта: На-

цистките игри през 1936
03:00 Руската революция
03:50 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 3
04:40 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, сезон 1, 
еп. 5

05:30 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 8

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
06:10 Кройката на времето, се-

зон 1, еп. 4
07:00 Американски принцеси 
09:50 Шестте съпруги на Хенри 

VIII
13:30 Кралски братовчеди на 

война, сезон 1, еп. 1
14:40 Кралски братовчеди на 

война, сезон 1, еп. 2
15:50 Приказки от кралския гар-

дероб
16:55 Приказки от кралската 

спалня
18:05 Тайните на Забранения 

град в Китай
19:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 3
19:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 4

20:55 Тайните на мъртвите, се-
зон 2, еп. 1

22:00 Изобретатели под знака на 
свастиката

23:05 Пърл Харбър: Истината, 
сезон 1, еп. 1

00:00 Истинската война на тро-
нове, сезон 1, еп. 4

00:55 Дубровник: Републиката, 
сезон 1, еп. 2

01:50 Изобретатели под знака на 
свастиката

02:50 Приказки от кралската 
спалня

03:50 Истинската война на тро-
нове, сезон 1, еп. 4

04:35 Въоръжени мъже: Изку-
ството на войната, сезон 1, 
еп. 6

05:25 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 9

Петък, 6 ДекеМВри
06:10 Кройката на времето, се-

зон 1, еп. 5
07:10 Наполеон
10:45 Тридесетгодишната война
17:10 В търсене на “Ориент Екс-

прес”
18:55 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 4
19:50 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 5

20:50 Тайните на мъртвите, се-
зон 2, еп. 2

22:00 Островът на Адолф
23:05 Пърл Харбър: Истината, 

сезон 1, еп. 2
23:55 Първите хора, сезон 1, еп. 

5
01:05 Дубровник: Републиката, 

сезон 1, еп. 3
02:05 Островът на Адолф
03:05 Пърл Харбър: Истината, 

сезон 1, еп. 2
03:55 Първите хора, сезон 1, еп. 

5
04:55 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, сезон 1, 
еп. 7

05:45 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 10

съБота, 7 ДекеМВри
07:20 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 3
08:20 Загадки в музея, сезон 7, 

еп. 7
09:10 Загадки в музея, сезон 7, 

еп. 8
10:05 Рим: Първата световна 

суперсила, сезон 1, еп. 2
10:55 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията, сезон 1, еп. 
1

11:55 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
2

12:50 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
3

13:50 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
4

14:50 Помпей: В очакване на 
бедствието, сезон 1, еп. 3

15:50 Кройката на времето, се-
зон 1, еп. 3

16:25 Кройката на времето, се-
зон 1, еп. 4

17:00 Кройката на времето, се-
зон 1, еп. 5

17:35 Кройката на времето, се-
зон 1, еп. 6

18:10 Личният живот на истори-
ческите личности, сезон 1, 
еп. 6

19:05 Пърл Харбър: Истината, 
сезон 1, еп. 1

20:05 Пърл Харбър: Истината, 
сезон 1, еп. 2

21:00 Обратно броене
22:00 Истинският доктор Жива-

го, сезон 1
23:10 География на убийствата
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, сезон 1, еп. 6
02:50 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 1
03:35 Загадки в музея
05:10 Парижки мистерии, сезон 

1, еп. 1
05:35 Митове и чудовища, сезон 

1, еп. 1
неДеля, 8 ДекеМВри

06:25 Кройката на времето, се-
зон 1, еп. 6

07:00 Страхотни изобретения, 
сезон 2, еп. 22

07:30 Тайните на великите бри-
тански замъци

09:15 Шестте съпруги на Хенри 
VIII

12:50 Наполеон
16:25 Личният живот на крал-

ските особи
21:00 Нил: 5000 години история, 

сезон 1, еп. 4
22:00 Животни на война, сезон 1, 

еп. 1

22:55 Загадъчни средновековни 
убийства, сезон 1, еп. 3

23:50 Загадъчни средновековни 
убийства, сезон 1, еп. 4

00:40 Дните, които написаха 
историята, сезон 1, еп. 8

01:15 Дните, които написаха 
историята, сезон 1, еп. 9

01:50 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 2

02:45 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 3

03:35 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 13

04:20 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 1

05:10 Парижки мистерии, сезон 
1, еп. 2

05:40 Митове и чудовища, сезон 
1, еп. 2

ПонеДелник, 9 ДекеМВри
07:20 Митични зверове
09:10 Тайните на великите бри-

тански замъци
18:55 Първите хора
20:05 Най-великите събития от 

Втората световна война
21:05 Загадки в музея
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
23:05 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 1
00:00 География на убийствата
00:50 Дубровник: Републиката, 

сезон 1, еп. 4
01:55 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
03:00 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 1
03:45 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 1
04:35 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, сезон 1, 
еп. 8

05:25 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 11

Вторник, 10 ДекеМВри
06:10 Прокълнати династии
07:30 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 5
08:00 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 6
08:55 Египетски загадки
11:45 Изгубеният град на глади-

аторите
12:45 Митични зверове;
19:15 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 1
20:10 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 7

21:10 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 2

22:00 Моят живот в хитлеристка 
Германия, сезон 1, еп. 2

23:05 Мистериите на кралските 
убийства, сезон 1, еп. 2

00:00 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 2

00:50 Дубровник: Републиката, 
сезон 1, еп. 5

01:50 Моят живот в хитлеристка 
Германия, сезон 1, еп. 2

02:55 Мистериите на кралските 
убийства, сезон 1, еп. 2

03:40 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 2

04:30 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията еп. 1

05:20 Загадки в музея, сезон 4, 

сряДа, 27 ноеМВри
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”,   
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”,  сезон 

3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”,  сезон 

3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Петата заповед” –  екшън 

с уч. на Рик Юн, Роджър 
Юан, Даня Рамирес, Кийт 
Дейвид, Бокийм Уудбайн 

19:00 „Снайперисти”   сезон 5
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Свободна територия”
01:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6 
01:50 Еротичен телепазар
04:00 „Национална лотария” 
04:30 Професионална борба: 

„Първична сила”, 48-и епи-
зод 

ЧетВъртък,  28 ноеМВри
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”,   
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”,  сезон 

3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”,  сезон 

3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Взривна вълна” –  екшън 

с уч. на Стивън Сегал, Том 
Сайзмор, Денис Хопър, 
Джейми Пресли,  Питър 
Грийн, Нас, Кевин Гейдж, 
Майкъл Халси 

19:00 „Снайперисти”   сезон 5 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6

21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Механикът”  –  екшън-

трилър с уч. на Джейсън 
Стейтъм, Бен Фостър, 
Доналд Съдърланд, Тони 
Голдуин, Джеф Чейс

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
Петък,  29 ноеМВри

06:00 „Драга фамилия” сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”   
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3 
11:00 „Снайперисти“  сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  сезон 2 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”  
15:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3
15:50 „Женени с деца”  сезон 5
16:20 „Женени с деца”  сезон 6
16:50 „Тежка кавалерия” – екшън 

с уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Вивика А. Фокс, Раз Адоти, 
Вив Лийкок

19:00 „Снайперисти“  сезон 5 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”  сезон 2
22:00 „Сталинград” – военен 

екшън с уч. на Томас 
Кречман, Пьотр Фьодоров, 
Мария Смолникова, Янина 
Студилина, Филипе Райн-
хард, Хайнер Лаутербах, 
Сергей Бондарчук 

00:40 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  сезон 6 

01:30 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  

04:00 Еротичен телепазар
съБота,  30 ноеМВри

06:15 „Без багаж” 
06:45 „Щурите съседи”  сезон 4
08:45 „Досиетата „Грим”  сезон 6
10:00 „Теория за големия взрив” 

- сериал, сезон 11
10:30 „Атака срещу Еър Форс 

Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас Ан-
вар, Емили дьо Равин, Кен 
Дукен, Рупърт Грейвс, II 
част

12:30 „Национална лотария” 
13:00 Футбол: Жребий за УЕФА 

ЕВРО 2020, директно
13:30 Студио „УЕФА ЕВРО 2020“, 

директно

14:00 „Дейвид Блейн: Отвъд 
магията” – документален 
филм

15:10 „Свободна територия” – 
екшън с уч. на Робърт Дю-
вал, Кевин Костнър, Анет 
Бенинг, Майкъл Гамбън, 
Майкъл Джетър, Диего 
Луна, Джеймс Русо 

18:00 „Взривна вълна” –  екшън 
с уч. на Стивън Сегал, Том 
Сайзмор, Денис Хопър, 
Джейми Пресли,  Питър 
Грийн, Нас, Кевин Гейдж, 
Майкъл Халси  

20:00 „Заместникът” – екшън с 
уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Джули Кокс, Алън Мак-
кена, Уилям Таплей, Иън 
Вирго  

22:00 „Серийни убийци“ – кри-
минален трилър с уч. на 
Джон Траволта, Салма 
Хайек, Джеймс Гандолфи-
ни, Джаред Лето, Скот Кан, 
Лора Дърн, Майкъл Гастон

00:00 Еротичен телепазар
неДеля, 1 ДекеМВри

06:45 „Щурите съседи”  сезон 4
08:45 „Досиетата „Грим”  сезон 6
10:00 „Комисар Рекс“  сезон 15
11:00 „Тенекиеният човек” 

–  приключенски филм с 
уч. на Зоуи Дешанел, Алан 
Къминг, Нийл МакДона, 
Катлийн Робъртсън, Раул 
Трухильо, Ричард Драйфус, 
I част

13:00 „Без багаж”
13:30 „Атака срещу Еър Форс 

Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас Ан-
вар, Емили дьо Равин, Кен 
Дукен,  Рупърт Грейвс, II 
част 

15:30 „Зохан: Стилист от запаса” 
– комедия с уч. на Адам 
Сандлър, Джон Туртуро, 
Роб Шнайдер, Емануел 
Шрики, Ник Суордсън, 
Лейни Казан

17:45 „Тежка кавалерия” – екшън 
с уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Вивика А. Фокс, Раз Адоти, 
Вив Лийкок 

20:00 „Пределна скорост” – ек-
шън с уч. на Чарли Шийн, 
Настася Кински, Джеймс 
Гандолфини, Кристофър 
Макдоналд, Гари Бълок

22:00 „Стрелeцът” – екшън с уч. 
на Уесли Снайпс, Уилчм 

Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън, Питър Йунгблуд 
Хилс, Питър Йунгблуд 
Хилс, Райън Макклъски  

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:30 Еротичен телепа-
зар 

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
06:00 „Драга фамилия”  сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”   
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  сезон 2 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”  
15:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 6, 2 

епизода
17:00  „Заместникът” – екшън с 

уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Джули Кокс, Алън Мак-
кена, Уилям Таплей, Иън 
Вирго 

19:00 „Снайперисти”   сезон 5
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”  сезон 2
22:00 „Под дулото на пистолета” 

–  екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Пол Калдерон, Бър-
ни Макинърни

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

Вторник, 3 ДекеМВри
06:00 „Драга фамилия”  сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”   
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  сезон 2 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 6, 2 

епизода
17:00 „Розовата пантера 2” – 

приключенска комедия с 
уч. на Стив Мартин, Жан 
Рено, Емили Мортимър, 
Анди Гарсия, Алфред 
Молина, Айшвария Рай, 

Джеръми Айрънс, Джон 
Клийз,  Лили Томлин 

19:00 „Снайперисти”   сезон 5
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”  сезон 2
22:00 „Градска справедливост” 

–  екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Еди Грифин, Кармен 
Серано

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
сряДа, 4 ДекеМВри

06:00 „Драга фамилия”  сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”   
09:20 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  сезон 2 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 6, 2 

епизода
17:00 „Стрелeцът” – екшън с уч. 

на Уесли Снайпс, Уилям 
Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън, Питър Йунгблуд 
Хилс,  Райън Макклъски 

19:00 „Снайперисти”   сезон 5
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”  сезон 2
22:00 „Черна зора” – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Тамара 
Дейвис, Джон Пайпър-
Фъргюсън, Джулиан Стоун

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 
03:40 Професионална борба: 

„Първична сила”, 49-и епи-
зод 

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
06:00 „Драга фамилия”  сезон 3
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”   
09:20 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  сезон 2 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3

16:00 „Женени с деца”  сезон 6, 2 
епизода

17:00 „Пределна скорост” – ек-
шън с уч. на Чарли Шийн, 
Настася Кински, Джеймс 
Гандолфини,  Кристофър 
Макдоналд, Гари Бълок

19:00 „Снайперисти”   сезон 5
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”  сезон 2
22:00 „Механикът: Възкресение”  

–  екшън с уч. на Джейсън 
Стейтъм, Джесика Алба, 
Томи Лий Джоунс, Мишел 
Йео, Сам Хазелдин 

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
Петък, 6 ДекеМВри

06:00 „Драга фамилия”  сезон 3
07:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!”   
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3 
11:00 „Снайперисти”   сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  сезон 2 
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 6, 2 

епизода
17:00 „Трите нинджи: Битка в лу-

напарка” – приключенски 
екшън с уч. на Хълк Хоган, 
Лоуни Андерсън, Джим 
Варни, Матю Ботъшис

19:00 „Снайперисти”   сезон 5
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”  сезон 2
22:00 „На лов за Червения 

Октомври” – екшън с уч. 
на Шон Конъри, Алек 
Болдуин, Скот Глен, Сам 
Нийл, Джеймс Ърл Джоунс, 
Тим Къри, Джефри Джоунс, 
Джос Акланд

00:50 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

03:10 Еротичен телепазар
съБота, 7 ДекеМВри

06:00 „Без багаж”, 
06:30 „Щурите съседи”  сезон 5
08:45 „Досиетата „Грим”  сезон 6
10:00 „Комисар Рекс”   сезон 16
11:00 „Икона” – трилър с уч. на 

Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик 

Бергин, Аника Петърсън, 
Бен Крос, Джос Акланд, I 
част

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Джеси Стоун: Без милост” 

– криминален филм с уч. 
на Том Селек,  Кати Бей-
кър, Кол Суддут, Стивън 
Макхати, Криста Алън, 
Уилям Садлър,  Мей Уит-
ман

15:20 „Теория за големия взрив” 
- сериал, сезон 11

16:00 „Заложници” 
18:00 „Черна зора”
20:00 „Пастирът”
22:00 „Книгата на Илай”
02:20 Професионална борба: 

„Разбиване”, 49-и епизод 
неДеля, 8 ДекеМВри

06:45 „Щурите съседи”  сезон 5
08:45 „Досиетата „Грим”  сезон 6
10:00 „Комисар Рекс”   сезон 16
11:00 „Тенекиеният човек” II част
13:00 „Без багаж”
13:30 „Трите нинджи: Битка в лу-

напарка” – приключенски 
екшън с уч. на Хълк Хоган, 
Лоуни Андерсън, Джим 
Варни, Матю Ботъшис 

15:30 „Икона” – трилър с уч. на 
Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик 
Бергин, Аника Петърсън, 
Бен Крос, Джос Акланд, I 
част 

17:15 „На лов за Червения 
Октомври” – екшън с уч. 
на Шон Конъри, Алек 
Болдуин, Скот Глен, Сам 
Нийл, Джеймс Ърл Джоунс, 
Тим Къри, Джефри Джоунс, 
Джос Акланд 

20:00 „Ледове” – приключенски 
филм с уч. на Ричард Рокс-
бърг, Франсис О’Конър, 
Клеър Форлани, Бен Крос, 
Саймън Калоу, Патрик Бър-
гин, Стивън Мойър, Сам 
Нийл, I част

22:00 „Икарус”  – екшън с уч. на 
Долф Лундгрен, Стефани 
фон Пфетен, Саманта Фе-
рис, Дейвид Люис, Линдзи 
Максуел, Джон Тенч, Бо 
Свенсон, Кейтлин Маджър, 
Моник Гандертън  

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:15 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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27 ноеМВри, сряДа
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
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 Одисей
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История– пре-

даване с Росен Петров 
/п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
06:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
28 ноеМВри, ЧетВъртък

06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите 

29 ноеМВри, Петък
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Операция История
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 Одисей 
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
02:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR  /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

30 ноеМВри, съБота
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История 
09:00 Ези-тура: Шопинг 
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона 
14:15 Boec.BG 
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Обратната страна на 

Луната
17:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - кримина-

лен сериал
22:30 Натрапчиви ритми – 

романтичен, Франция, 
2014 г.; режисьор: Фани 
Ардан; в ролите: Азия 
Ардженто, Франко Неро, 

Нуно Лопес, Жерар Де-
пардийо 

00:10 Новините ON AIR 
00:30 Характери 
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция История-  пре-

даване с Росен Петров 
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR

1 ДекеМВри, неДеля
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

06:30 Характери – неизвестни-
те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

07:00 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

08:00 Опорни хора09:00 
Ези-тура: Шопинг 

10:00 Светът отгоре  
10:30 Можеш и по-добре 
11:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG
19:30 Код „Ято“ – военен сери-

ал
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - крими-

нален сериал
22:30 Изчезналата империя 

– драма, Русия, 2008 г; 
режисьор: Карен Шахна-
заров; в ролите: Армен 
Джигарханян, Александр 
Ляпин, Лидия Милюзина, 
Егор Барановский

00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 

Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция История-  пре-

даване с Росен Петров
2 ДекеМВри, ПонеДелник

06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре 
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо

3 ДекеМВри, Вторник
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване 
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 VIB
15:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре 
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 Одисей
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 

Милена Милотинова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора

4 ДекеМВри, сряДа
06:30 България сутрин
09:30 Райски градини 
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре 
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 Одисей
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История 
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
5 ДекеМВри, ЧетВъртък

06:30 България сутрин
09:30 Райски градини 
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре 
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 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
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

6 ДекеМВри, Петък
06:30 България сутрин
09:30 Райски градини 
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Операция История 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре 
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 Тамплиерите 
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
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

7 ДекеМВри, съБота
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История 
09:00 Ези-тура: Шопинг 
10:00 Светът отгоре  
10:30 Можеш и по-добре 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Boec.BG
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Обратната страна на 

Луната
17:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - крими-

нален сериал
22:30 Цареубиец- историче-

ски, драма, Русия, 1991 
г; режисьор: Карен Шах-
назаров; в  ролите: Олег 
Янковский, Малкълм 
Макдауъл, Армен Джи-

гарханян 
00:15 Новините ON AIR
00:30 Характери
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров

04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR

8 ДекеМВри, неДеля
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

06:30 Характери – неизвестни-
те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

07:00 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг 
10:00 Светът отгоре  
10:30 Можеш и по-добре 
11:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История 
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG
19:30 Код „Ято“
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - крими-

нален сериал
22:30 Влюбените – романтична 

музикална драма
00:45 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева

он еър

Фокс

сряДа, 27 ноеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

ЧетВъртък, 28 ноеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:55 Батман
23:00 Манифест
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи

04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

Петък, 29 ноеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:35 Батман
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Смотаняци 2
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

съБота, 30 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 Сириана
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Играта
22:00 Батман
00:55 Агентите на ЩИТ
01:50 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

неДеля, 1 ДекеМВри
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 Играта
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Мистър и мисис Смит
22:00 Смотаняци 2
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПонеДелник, 2 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Смотаняци 2
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

Вторник, 3 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа

08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

сряДа, 4 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

ЧетВъртък, 5 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 Батман се завръща
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

Петък, 6 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:45 Батман се завръща
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 Чарли и шоколадената 

фабрика
23:25 Теория за Големия взрив
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико

03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

съБота, 7 ДекеМВри
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
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Мистър и мисис Смит
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Ърнест попада в затвора
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Батман се завръща
00:50 Агентите на ЩИТ
01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

неДеля, 8 ДекеМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Пазители на времето
11:05 От местопрестъпление-

то: Маями
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Ърнест попада в затвора
16:05 Манифест
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Бандитки
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Чарли и шоколадената 

фабрика
00:25 V като Вендета
02:45 Чикаго
03:40 Под наблюдение
04:30 Кости
05:15 Кости

ПонеДелник, 9 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:45 Чарли и шоколадената 

фабрика
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

Вторник, 10 ДекеМВри
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
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Стр. 31
Îтãоâори от áр. 47

Стр. 27

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

СРИЧКОСЛОВИЦА ПЪЗЕЛ

СТЪЛБА ПЛЕТЕНИЦА

1. Първата буква от азбуката  ни.
2. Модел наши телефони апа-рати. 
3. Пътна полиция . 4. Тер-
   мин в джудото. 5. Стремително                                
           нападение. 6.Прозвище на                                   
        Футболната легенда Христо
                       Стоичков. 7. Пусти-
                           ня в Чили. 8. Два
                              върха в Стара 
                                планина . 
                         

На всяка 
следваща дума

от стълбата 
се добавя по
една буква , а
останалите се

1. Прочетете филм 
с Том Ханкс. 
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ПЛЕТЕНИЦА:
“Войната на

Чарли Уилсън”
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35 1

48 6

91 973 132 549 465 714 227 856 688 3

16 829 785 472 658 337 943 161 294 5

32 767 2

85 844 751 1

47 4

37 576 1

26 8

73 9

69 2

11 9

64 4

96 2

52 3

54 3

69 2

98 6

17 9

21 7

43 8

86 8

17 5

34 2

53 3

95 7

68 1

21 9

23 5

92 4

76 1

41 9

39 2

14 8

87 6

91 1

28 6

65 8

89 7

43 3

52 4

76 5

19 9

76 3

82 7

68 2

51 5

35 6

94 4

75 4

33 9

29 5

94 8

82 1

47 3

18 7

15 6

ВоДораВно: Жабо, 
Драма, Асен, Риба, Ара, 
Алеко, Кариби, Етилен, Ка, 
Обиск, Ина, Фа, Араб, Ра-
ли, ОН,  Орт, Абака, Об, Ра-
со, Араба, Амок, Каменар, 
Бакара, Сакар, Кораб, Ром, 
Рат, Лико, Абати.

отВесно: Барака, Акар, 
Бира, Осака, Гоби, Аромат, 
Аборт, Ер, Ад, Иба, Ан, Ра, 
Ибараки, Парис, Барок,  Ма, 
Краб, Ро, Па, Акаба, Ати-
ла, Аба, Малини, АК, Села, 
Омара, Леке, Оборот, Но-
нан, Ками.

кръстослоВиЦа  
За  състаВяне

суДокусканДи  с  
ПреДВарително  

ПостаВени  БукВи
 ВоДораВно: Касис, Мидас, 

Патос, Адонис, Пагода, Табор, 
Никел, Талин,   Едил, Дедал, Ми-
ра, Лир, Терор, Ати, Хан, Бикар-
бонати, Док,   Кал, Итака, Вар, 
Озон, Адоба, Рада, Галия, Атила, 
Борис,   Бамако, Истина, Алиса, 
Амати, Канон. 

 отВесно: Кител, Догма, Ад-
ипоза, Сабир, Колби, Идол, Ни-
ас, Сор, Тик,   Яма, Декан, Ми-
нерал, Ака, Исидор, Атом, Кар-
биди, Апел,   Отолит, Сал, Ана-
баси, Атака, Пот, Ита, Бик, Адам, 
Рона,   Талих, Варан, Иравади, 
Синан, Расин.
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„Орлите” матираха 
„смърфовете”

Нов успех за Берое

Балкан записа поредна победа

„а” 
рфг, 
XVII   
кръг

„Сините” свалиха Нефтохимик от върха
ВК Левски победи шампиона Неф-

тохимик Бургас с 3:2 гейма в истинска 
волейболна драма.

„Сините“ съумяха да поведат с 2:0 
гейма, но допуснаха изравняване до 
2:2, за да се стигне до решителен тай-
брек, в който момчетата на Андрей 
Жеков надделяха с 18:16, а с това спе-
челиха и срещата. 

Това беше и четвърта поредна по-
беда в полза на „сините“,  докато шам-
пионите допуснаха първо поражение 
през настоящата кампания.

Ветеранът Смилен Мляков имаше 
основна заслуга за успеха на Левски, 
след като в решителните моменти 
преодоля защитата на бургазлии. Во-
деният от старши треньора Николай 
Желязков състав пропусна един мач-
бол при 15:14 в своя полза.

останалите срещи завършиха 
 при следните резултати:

Монтана – Добруджа 3:1
Марек – Дунав 3:0
славия – Цска 0:3
Черно море – Пирин разлог 1:3

Хебър излезе начело Носителят на 
Купата и Су-
п е р к у п а т а 

на България Хе-
бър (Пазарджик) 
излезе начело във 
временното  кла-
сиране, след като 
записа 7-а поред-
на победа от 7 ма-
ча и има 19 точ-
ки. Момчетата на 
Атанас Петров би-
ха категорично у 
дома Арда (Кър-
джали) с 3:0 (25;17, 
25:19, 25:20).

Ш а м п и о н и т е 
от Нефтохимик са 
втори с 6 победи 
и 1 загуба.  

В следващия 8-и кръг 
Хебър гостува на Нефто-
химик в голямото дер-
би. „Тигрите“ от Пазар-
джик доминираха през 

целия мач и не позво-
лиха на гостите да про-
тиводействат. 

Над всички за Хебър 
бе влезлият като резер-

ва още в първия гейм 
Спас Байрев със стра-
хотните 19 точки (3 бло-
ка и 59% ефективност в 
атака) за победата. 

Безмилостната се-
рия на Берое Стара За-
гора в женската баскет-
болна „А“ група, Изток, 
продължава. Вицешам-
пионките надвиха Ло-

Радослава Бъч-
варова и Кали-
на Аксентиева. 
Аксентиева до-
бави и 11 бор-
би. Близо до да-
бъл-дабъл бе и 
Жаклин Злата-
нова - 18 точки 
и 9 борби. 

Нито ед-
на състезател-
ка на Локомо-
тив не преми-
на границата 

от 10 точки. По 8 вка-
раха Златка Маданкова 
(10 борби) и Валерия 
Алексиева.

Така Берое остава на-
чело с осем точки от че-
тири мача. Втори е Ака-
демик Пловдив с шест 
точки.

комотив Стара Загора 
със 115:46 (25:20, 28:6, 
27:11, 35:9). Теодора Ди-
нева продължи серията 
си от резултатни мачо-
ве и завърши с 28 точ-
ки, 6 борби, 4 асистен-
ции и 5 отнети топки. 
По 20 точки добавиха 

Л у д о г о -
рец победи 
с 2:1 Локо-
мотив (Плов-
див) в дерби-
то на  кръга. 
Успехът бе 
десети по-
реден за „ор-
лите“, но не 
дойде никак 
лесно. Раз-
градчани бя-
ха догонва-
щи на „Лудо-
горец Аре-
на“ още в 12-
ата минута, когато Ален 
Ожболт откри резулта-
та. С голове на Марсе-
линьо (15) и Джоди Лу-
коки (31) шампионите 
стигнаха до успеха. 

Така възпитаници-
те на Станислав Генчев 
събраха 45 точки и уве-
личиха аванса си пред 
„смърфовете“ на върха 
в класирането на 9 точ-

ки.  Двата тима предло-
жиха много интересен 
мач, изпълнен с редица 
положения за гол. Плов-
дивчани дадоха серио-

зен отпор на лидера в 
класирането, но въпре-
ки това не успяха да си 
тръгнат поне с точка от 
Разград.

останалите реЗултати:
Ботев Враца – ЦСКА  0:3
Славия – Черно море 0:1
Арда – Витоша 2:0
Дунав – Берое 0:3
Левски – Царско село 2:0

кините се 
р а з п и с а -
ха, а най-
р е з у л т а -
тен бе 
Д и м и т ъ р 
Димитров 
с 19 точ-
ки. Кени 
Хол изи-
гра силен 
мач и при-
ключи със 
17 точки и 
12 борби, 
а 17 вкара 

и Алекс Симеонов. 16 точки вкара 
Марко Радонич, а 15 добави Дай-
шон Найт. 

За Ямбол над всички бе Алексан-
дър Матушев с 23 точки. Петар Ву-
кович се разписа със 17 точки, а 
Дарин Иванов се отличи с 11 точ-
ки и по 7 борби и асистенции. По-
бедата бе седма за баскетболисти-
те на Йовица Арсич, които имат и 
едно поражение. 

В следващия кръг Балкан госту-
ва на Спартак Плевен.

Шампионът Балкан записа нова 
победа в Националната баскетбол-
на лига, след като пред собствена 
публика не се затрудни с Ямбол и 
победи със 112:86. Домакините бя-
ха категорични и поведоха още в 
началото, за да не изпуснат вода-
чеството до края. 

Мачът бе дебютен като старши-
треньор за Стойо Чолаков, който 
замести начело на Ямбол заболе-
лия Иван Чолаков. 

Всички баскетболисти на дома-

На истинска драма станаха 
свидетели любителите на баскет-
бола в Спортен комплекс Правец. 

Два пропуска от линията за 
наказателен удар на Димитър 
Маринчешки в последните две 
секунди попречиха на гостува-
щия Спартак Плевен да си тръг-
не с победата, въпреки че изо-
ставаше през цялото времетра-
ене на мача. 

„Студентите“ записаха чет-
върта победа за сезона след 
77:76. В следващия си мач А1 
Академик гостува в Бургас на 
Черноморец.

Драматичен 
развой

Една десета от се-
кундата не стигна на 
Алберт Попов да се 
класира за втория 
манш на първия сла-
лом от сезона в Све-
товната купа по ски в 
Леви, Финландия.

Алберт Попов от-
падна след първия 
манш на слалома в Ле-
ви от Световната купа по ски алпий-
ски дисциплини. 

Българинът се класира на 
34-то място след първата част 
от състезанието, а негово-

Първи старт за сезона 
на Алберт Попов

то време е 56.97 секунди.
Вторият ни представи-

тел Камен Златков пропусна 
врата и не завърши първото 
спускане.
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Празничен
концерт

Любими песни от миналото за настоящето

Ръ к о в о д с т в о т о 
на клуб „Златна 
есен” – Стражи-

ца, с председател Рад-
ка Узунова, заместник-
председател Иваничка 
Блажева и членове Ма-
руся Петрова, Невянка 
Пройнова, Гинка Рач-
кова и Николинка Ива-
нова работят с присъ-
щия си ентусиазъм, за-
дружно и отговорно. 
Проблемите, които по-
ставят пред общинско-
то ръководство, са във 
връзка с тези на гра-
да и общината. Много 
добре се приемат ме-
роприятията с патри-
отична тематика. Като 
последователи на име-
нития си съгражданин 
– писателя Ангел Ка-
ралийчев, пенсионери-
те обичат родния си 
дом, своето родно мяс-
то, хората от родния си 
край, земята и най-ве-
че децата. Вълнуващи 
и незабравими са тър-
жествата, свързани с 
името на Ангел Кара-
лийчев. Дълбока диря 
оставят честванията за 
Апостола на свободата 
Васил Левски и поета-
революционер Хрис-
то Ботев, за кървавата 
Априлска епопея през 
1876 г., за 3 март – Ос-
вобождението на Бъл-
гария от османско иго, 
и др. Тези патриотич-
ни прояви са придру-
жени винаги с подхо-
дящи песни, разкази и 
стихове. Провеждат се 
много и различни екс-
курзии до исторически 
места – в Ловеч, Къкри-
на, Хисаря и пр. Стра-
жишките пенсионери 
от клуб „Златна есен“ 
участват активно във 
всички градски и об-
щински тържества. За 
осми път те се радват 
на фолклорния и лите-
ратурен фестивал „Жи-
тената питка“. За отлич-
но представяне в раз-
личните културно-ма-
сови прояви  получа-
ват многобройни на-
гради, отличени са с 
медали, дипломи и по-
четни грамоти. Всеки 
член има възможност 
да се изяви с участие 
в различни по рода си 
прояви. Към пенсио-
нерския клуб същест-
вуват три певчески гру-

пи с различни жанрове. 
Те участват активно в 
тържества, фестивали, 
както и в много други 
празнични мероприя-
тия. Наградите им са 
многобройни. Разбира 
се, най-голяма е заслу-
гата за тези успехи на 
художествения ръко-
водител на певческите 
състави Атанас Костов, 
председател на мест-
ното читалище.

Активните членове 
на стражиш-
кия пенсио-
нерски клуб 
„Златна есен“ 
п о д д ъ р ж а т 
добри връз-
ки и похвал-
ни взаимо-
о т н о ш е н и я 
с клубовете 
от общината 
за обмяна на 
опит. Те чес-
то гостуват и 
са приятели с 
клубовете от 
Попово, Тър-
говище, Гор-
на Оряхови-
ца, Арбанаси, 
Върбица, Бал-
ван и много 
други клубо-
ве от региона 
и страната. 
Клубът има много добри 
връзки с народно чита-
лище „Развитие – 1895“ 
с председател Атанас 
Костов, който е поче-
тен гражданин на Стра-
жица. Разбира се, тук е 
мястото да посочим с 
признание, че местното 
общинско ръководство 
се грижи за проблеми-
те на клуба и тяхното ре-

шаване. Защото пенси-
онерският клуб „Златна 
есен“ е ценна придобив-
ка за подобряване не са-
мо на живота, но и  на 
самочувствието на въз-
растните хора в този жи-
вописен и красив бъл-
гарски край.

Пенсионерските клу-
бове от цялата общи-
на Стражица празнува-
ха Деня на възрастните 
хора. Поканата бе от-
правена от общинското 

ръководство, начело на 
което е градоначални-
кът Румен Павлов.

Хората с прошарени 
коси изказват сърдеч-
на благодарност за то-
ва, че общинското ръко-
водство отделя време за 
най-възрастните не са-
мо от града, но и от се-
лата на общината. С чув-
ство на нескрито задо-

Задружно 
семейство

Невероятен праз-
ник имаме ние, бъл-
гарите - невероятен 
и единствен в света. 
В този ден при нас 
се завръщат невиди-
мите духове на вели-
ките учители с идея-
та да струват добро, 
за да осъзнаем сила-
та на единството в 
името на майка Бъл-
гария. Да осъзнаем 
как се тачи и обича, 
как се пази и гради 
език, народ и държа-
ва, как се носят дос-
тойно българско име, 
чест и слава!

За втора година 
пенсионерите от ОС 
на "СП - 2004 - Бур-
гас" организираме 
празничен концерт, 
посветен на народ-
ните будители. Общи-
на Бургас възнагра-
ди нашата идея с ог-
ромна кошница цве-
тя. Поздравление по-
лучихме от Йордан-
ка Ананиева – замест-
ник-кмет по "Образо-
вание и култура към 
общината.

Празничното тър-
жество откри сме-
сен хор "Хармония" 
от ККП "Четирилистна 
детелина", кв. Ветрен, 
Бургас. Последва ре-
цитал, посветен на на-
родните будители, от 
състава за художест-
вено слово към ОС на 
"СП - 2004 - Бургас".

Заредиха се поз-
драви от певчески-
те състави от пенси-
онерските клубове 
към нашето сдруже-
ние от кв. Банево, кв. 
Сарафово, кв. Меден 
рудник, с. Извор, ан-
самбъл "Китка" - ККП 
"Зора". Вълнуващо из-
пълнение поднесоха 
приятелите ни от кв. 
Лозово - китка от пес-
ни и стихове за бу-
дителите. Дамски хор 
при ККП "Морски зву-
ци" – Бургас, изпълни 
бодри песни за Бъл-
гария - нашата родна 
страна, която днес от-

даде чест и слава на 
своите будители.

Сцената на Култу-
рен дом при ДНА – 
Бургас, оживя, екна от 
възрожденски и ре-
волюционни песни.

Сатиричният със-
тав "Ни чул, ни видял" 
съм "СП - 2004 - Бур-
гас" зарадва присъст-
ващите със сценките 
"Професорът и аби-
туриентът" и "На ро-
дителска среща".

Т ъ р ж е с т в е н и я т 
концерт завърши с 
най-емоционалното 
изпълнение на па-
триотични и руски 
песни от състава на 
запасните офице-
ри и моряци "Маяк" 
към "СП - 2004 - Бур-
гас". Те внесоха мно-
го празнично настро-
ение. Залата на ДНА 
се взриви от апло-
дисменти и радост-
ни възгласи!

Празничният кон-
церт, посветен на на-
родните будители, съ-
бра в себе си въз-
хищението, вълнени-
ето и преклонението 
на пенсионерите как-
то към будителите от 
епохата на Възражда-
нето, така и към днеш-
ните народни будите-
ли. Ние имаме нуж-
да от тях и днес. Те 
поддържат огъня на 
просветата, култура-
та и духовността, за-
щото времето няма 
да спре, а български-
ят дух продължава да 
живее.

Нека помним и 
предаваме на мла-
дото поколение пос-
ланието, което ни ос-
тави Васил Априлов: 
"Един народ, който 
има съзнание, писме-
ност, култура и наука, 
непременно ще има 
светла и трайна бъ-
днина!"

тонка ПеткоВа 
- председател на 

лит. клуб "Марияна 
Велева" към   

"сП - 2004 - Бургас"

волство председателят 
на клуба Радка Узунова 
сподели, че са уважили 
всички  болни и трудно-
подвижни пенсионери, 
посещавайки ги по до-
мовете, поднасяйки им 
обяд, осигурен с клубни 
средства, които получа-
ват от спонсори. Най-го-
ляма е и благодарността 
им към местния спонсор 
Николай Николов.

Забележителен е и 
традиционният шахма-
тен фестивал в Стражи-
ца, който винаги се про-
вежда в просторния са-
лон на пенсионерския 
клуб „Златна есен“ и на 
който тази година госту-
ва заслужилата учител-
ка по български език и 
литература от Търгови-
ще шахматистката Ди-
митринка Карамфилова.

Накрая ми се ще да 
споделя пред много-
бройните читатели на 
този техен любим вест-
ник един интересен и 
любопитен факт - че в 
моето родно поповско 
село Гагово местният 
пенсионерски клуб с 
ръководител  дългого-

На 1.11.2019 г. стартира нов проект на чи-
талище “Искра - 1964”, гр. София, насо-
чен към най-възрастните и финансиран 

от Национален фонд “Култура”, програма “Со-
циално ангажирани изкуства ‘19”. Проектът е 
озаглавен “Любими песни от миналото за на-
стоящето” и цели активно включване на хората 
от третата възраст в културния живот. 

За съжаление голяма част от хората в тази въз-
раст у нас са притиснати от материални затруд-
нения, допълващи общото отпадане на органи-
зма и здравословните проблеми, често съпът-
стващи напредването на възрастта. Но като че ли 

най-страшни са социалното изключване, самотата 
и скуката, появяващи се вследствие на физически-
те и финансовите ограничения.

Именно тези проблеми адресира проектът на чи-
талище „Искра – 1964“, който протяга ръка към хо-
рата в златната възраст, за да им даде разбиране, 
съпричастност и подкрепа, предоставяйки им но-
ви социални контакти и културни дейности. Проек-
тът е насочен конкретно към осем домове за стари 
хора в гр. София, Брезник, Самоков и с. Вакарел и 
предвижда да се направи проучване на културни-
те потребности и музикалните вкусове на техните 
обитатели, за да се подготви едночасов концерт с 
любими техни песни, който ще се изнесе във все-
ки един от домовете-партньори. Ще се търси траен 
ефект от събитието чрез предоставяне на звукоза-
пис и копие на текстовете на песните с цел хората 

от домовете да могат и сами да възпроизвеждат 
събитието по-нататък. 

Целта е концертът да положи началото на но-
ва културна практика – певчески сбирки за из-
пълнение на любими песни с оригиналните или 
творчески претворени текстове. Любимите пес-
ни ще създадат атмосфера на познатост и уют за 
възрастните хора в една културна среда, твър-
де различна от времето на тяхната младост. Съ-
щевременно ще се поощряват интересите и към 
друг род културни дейности чрез установяване 
на трайни контакти между клубовете и формаци-
ите на читалище „Искра – 1964“ и домовете-парт-
ньори, както и между самите домове-партньори. 

лора георгиеВа

д и ш н а т а 
учителка 
Руска По-
пова също 
носи име-
то „Златна 
есен“ и  е 
с активна 
културно-
просветна 
д е й н о с т . 
Няма да е 
никак ло-
шо стра-
жишкият 
клуб да се 
сприяте-
ли с мо-
ите съсе-
ляни, дос-
тойни по-
томци на 
с е п т е м -
врийци от 
1923 г.

И нека винаги злат-
ната есен с листопада 
на дните, превърнати 
в паметни спомени, да 
обагря с мъдрост души-
те им, да ги прави все 
по-добри и да им носи 
здраве и щастие цяло 
столетие!

стефан николаеВ
снимки: Валентин 

ПетроВ
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Български30 Култура Култура

силвия Петкова е родена на 7 юли 1987 г. в софия. Учи испански 
език в 13-о сОУ „св. св. кирил и методий“ и освен него владее и ан-
глийски, има спортни и музикални умения. Завършва актьорско май-
сторство в натфиЗ „кръстьо сарафов“ в класа на проф. Здравко ми-
тков през 2010 г. Участва в редица популярни български сериали и 
филми, както и в холувудски продукции, снимани у нас. От 2011 г. е 
в трупата на театър „софия“, където можем да я гледаме в спек-
таклите „Пипи дългото чорапче“, „тирамису“, „Олд сейбрук и „По-
следният страстен любовник”, „съгласие“, „кризисен център” и др. 
Популярнаст й носи участието в медицинския сериал „Откраднат 
живот”, както и поверената й главна роля на кера в поредицата  
„Пътят на честта”. майка е на син с интересното име сива.

От стр. 1
Особено пък от Зоки. 

Това е третият сериал, 
който снимаме заедно, 
и смея да твърдя, че се 
разбираме с половин 
дума.

Приемам сериала 
като поредния интере-
сен проект, който идва 
в живота ми, и работя 
всеотдайно, макар и в 
бързите обороти, в ко-
ито се налага да снима-
ме. Героинята ми Кера е 
образ, който досега не 
съм играла - още едно 
прекрасно предизви-
кателство за мен, шанс 
да обогатя още повече 
палитрата от изиграни 
персонажи и доказа-
телство за мен, че мога 
„да вляза под всяка ко-
жа” и да изиграя всичко. 
Остава ми само ролята 
на злодей за колекция-
та ми от разновидности 
(смее се). 
С ъ ч у в с т -
вам на Ке-
ра за теж-
кия път, 
който съд-
бата й под-
нася, и й се 
в ъ з х и щ а -
вам на си-
лата, вяр-
ванията и 
ж е л е з н и -
те принци-
пи. В мно-
го отноше-
ния си при-
личаме, но 
аз съм дос-
та по-екс-
п р е с и в н а 
и давам во-
ля на всяко 
свое чув-
ство, дока-
то нея животът я е на-
учил да е обрана, пре-
ценяваща, борбена. Аз 
често изпадам в кратки 
моменти на самосъжа-
ление, когато имам про-
блем за преодоляване.

- сюжетът на поре-
дицата е базиран на 
реална история. имах-
те ли възможност да 
се срещнете с прототи-
па на вашата героиня?

- Да, сценарият е на-

писан по действителни 
събития - събиращи из-
живявания на главните 
ни сценаристки Елена 
Иванова и Милена Фу-
чеджиева. Истината е, 
че за мен прототип са 
всички онези жени, хи-
ляди по света, на кои-
то ежедневно се нала-
га да преминават бук-
вално през ада, за да се 
погрижат сами за деца-
та си. Онези жени, кои-
то въпреки всичко не гу-
бят достойнството си и 
не се продават, потъпк-
вайки в себе си принци-
пи и морал. Които са го-
тови на още по-ужасни 
дни, но ги държи чув-
ството, че един ден де-
цата им ще се гордеят с 
тях и постъпките им.

- ген или естествен 
развой на нещата е ак-
тьорското поприще за 
вас?

- И двете, може би. 
Моят дядо Иван бе-
ше много артистичен, 
имал е желание да ста-
ва артист, но така и не е 
кандидатствал. Аз като 
малка винаги си измис-
лях доста странни игри, 
влизах в роли постоян-
но, по-късно започнах 
да работя като промо-
утър (човек, който по-
пуляризира даден про-
дукт)  по магазини и за-

ведения, и тогава беше 
първият ми контакт с ак-
тьори. Казах си - тези хо-
ра са изключително ин-
тересни, забавни и умни 
- бих се радвала да стана 
като тях. И така започна 
всичко, свързано с тази 
професия.

Първият чо-
век, който ме въ-
веде в основи-
те на актьорство-
то, е прекрасни-
ят Петър Върба-
нов. Бях в негова-
та театрална шко-
ла преди изпити-
те в НАТФИЗ. Бла-
годарение на него 
се подготвих така, 
че проф. Здрав-
ко Митков да ме 
приеме. Освен от 
тях много научих 
и от асистентите 
ни Ани Вълчано-
ва и Петьо Пей-
ков (мир на ду-
шата му), но най-
голямо вдъхновение и 
знание получих от Ни-
кола Гълъбов, който бе-
ше наш преподавател 
по сценична реч. Ако 
имам учител, когото бо-
готворя, то това е той - 

великият актьор на Теа-
търа на армията, Бог да 
го прости. А в по-късен 
етап, на професионал-
на сцена, срещнах Ни-
колай Поляков, който 
за мен е като енцикло-
педия за хубав театър.

- участвате в много 
театрални постанов-
ки, кино и телевизи-
онни филми и преда-
вания. къде се чувст-
вате най-добре? 

- Много ми е трудно 
да ги сравнявам. Каме-
рата си е камера, сце-
ната си е сцена. Обичам 
ги еднакво и ми носят 
еднакво вълнение, емо-
ции и магия. Казват, че 
всеки актьор трябва да 
има свой дом, а това е 

Негово Величество Те-
атърът!

- Да изключим за 
малко камерата. раз-
кажете ни за театрал-
ните ви турнета.

- Част от трупата на 
Театър „София”съм, 
там ще ме намерите. 
Последно направихме 
една прекрасна коме-
дия на младия драма-
тург Михаил Казаков 
за Шуменския театър 
- „Кризисен център”, с 
това заглавие обикаля-
ме страната надлъж и 
шир, заедно с колеги-
те ми Ивайло Захари-
ев, Ники Станоев, Юли-
ян Рачков и Иво Йон-
чев. Композитор на му-
зиката е още един из-
гряващ талант - Тодор 
Василев, а режисьор е 
Съби Събев.

- кои качества и на 
коя героиня ви заин-
тригуваха най-силно 
до момента?

- Признавам си, че 
всяка героиня, която 
трябва да съживя, за 
мен е огромно предиз-
викателство и свръх-
любопитна психоло-
гическа загадка. Всяка 
роля, която съм изи-
грала, ми е била въл-
нуваща и интересна и 
съм изживявала пътя 
до раждането й пред 
публика. Хубавото е, 
че героините ми са ко-
ренно различни една 
от друга. Цяла палитра 

от човешки характери. 
Минах през хулиганка, 
девственица, принце-
са, силиконка, учител-
ка, Пипи, криминал-
на психоложка, компа-
ньонка, сирак, журна-
листка, селянка, май-
ка, домакиня, смъртта 

и какво ли още не. Как-
то вече загатнах, остава 
ми само да изиграя зла 
жена. Всички тези пер-
сонажи са ме вълнува-
ли и интригували мно-
го, правят го и до днес. 
За мен няма малка или 
незначителна роля!

- играли сте рамо до 
рамо с холувудски ко-
леги, снимали у нас. с 
кои и какво си казахте, 
преди режисьорът да 
извика: „камера! ек-
шън!”?

- Например „Непо-
бедимите” на Силвес-
тър Сталоун. Обмених 

за, сочейки към рекви-
зитните оръжия: „Хуба-
ви пушки, а?”, а аз от-
говорих: „Да, но за жа-
лост изкуствени.” И по-
червеняла от срам, се 
врътнах и си тръгнах 
(смее се).

- Вие сте популярна 
и чаровна. имате ли 
странни фенове, кои-
то се влюбват в някой 
ваш образ и после ви 
преследват?

- Ами от време на 
време се включват раз-
ни странни индивиди 
в социалните ми мре-
жи, но много учтиво ги 
отклонявам. Иначе по 
улиците чувам всякак-
ви обръщения: „Ооо, 
г-жо Димитрова”, или 
„Как е Куката, Яна” или 

„Кера, Кера-а-а, тая 
Бонка те съсипа” 
(смее се). Но фана-
тични преследва-
чи засега не съм 
имала, дано си ос-
тане така.

- ако можете да 
изберете накъде 
да полетите сега, 
без ограничения, 
каква посока би-
хте избрали? 

- Веднага отли-
там на някой ос-
тров, на който има 
само лято, опъвам 
една палатка на 
плажа в близост 
до някое барче и 
не мърдам оттам 

до дълбока старост.
-   Бих казал, че ду-

мите на чилийска-
та писателка исабел 
алиенде „само сър-
цето е това, което ни 
движи и определя 
ходовете  на съдбата 
ни” чудесно ви при-
лягат. съгласна ли сте 
с мен?

- Прекрасна е Изабел 
Алиенде, много я ха-
ресвам. И да, абослют-
но съм съгласна. За мен 
важи с пълна сила, ни-
кога не се вслушвам в 
разума - винаги в сър-
цето и интуицията си.

Вслушвам се в сърцето и интуицията

няколко думи с Джей-
сън Стейтън. Той ка-

   Въпросите зададе 
иво ангелоВ
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Kошмарът на 
Mарта Bачкова 

И Гала търкала билетчета

Радина Kърджилова и Деян Донков са заедно 
вече осем години. Двойката е една от най-комен-
тираните и се тресе от страст. Актьорите отдавна 
са в устата на феновете и колегите си, но отново 
ги изненадаха с поведението си. 

Bъпреки катаклизмите в отношенията си два-
мата са луди един по друг. 

Bлюбените бяха засечени да се разхождат из 
глухите задни улички из центъра на София. Ради-
на изненада мъжа си в театъра и той си тръгна с 
нея ръка за ръка. Двамата флиртуваха, закачаха 
се, гледаха се начумерено, после се прегръщаха 
и се държаха като влюбени тийнейджъри. А топ-
лата връзка помежду им ясно показва, че искри-
те на любовта не са угаснали дори след ражда-
нето на детето. Πреди време Донков сподели, че 
с Радина се чувства много спокоен и уверен. Ак-
тьорът призна, че двамата обичат да рискуват и 
експериментират, а именно това ги държи толко-
ва здраво привързани един към друг.

Звездата от Hародния театър признава още, че 
с любимата си често губи всякакви задръжки. Hо 
пък това поддържа искрата на любовта им, дори 
и след две деца. Деян и Радина имат син - Хрис-
то, а от първия си брак с Анастасия Ингилизова 
актьорът има втори син - Деян-младши.

Година след като спря всякакви диети, Mарта 
Bачкова пак е започнала да се мъчи с недохран-
ване. Актрисата наскоро си подари доста дълго 
и питателно пътуване до Франция и Южна Испа-
ния, което я е наляло не само с емоции, но и с 
излишни калории. Сега искала да коригира ще-
тите върху и без това закръглената си фигура.

Πоследната екскурзия на вечно усмихната-
та звезда на „Откраднат живот” била истинска 
злоупотреба с кулинарни изкушения. 

За Франция и 
Испания тя пъ-
тува като част 
от голямата и 
доста строй-
на компания 
на Юлиан Bер-
гов, Захари Ба-
харов, Евтим 
Mилошев и Tе-
одора Духов-
никова заедно 
със своите по-
ловинки. Mар-
та пък бе в ком-
плект с най-до-
брия си приятел Bладо Πенев. Двамата са един-
ствените в групата, които имат проблеми с под-
държането на теглото си. Tъй като компания-
та не се деляла, посещенията в ресторантите в 
двете държави били нещо, което двамата по-
възрастни актьори не успели да избегнат. И 
тъй като истинският турист държи да опознае 
в подробности всичко, включително местната 
кухня, двамата се нахвърляли върху храната ка-
то невидели. Hа Bладо това не се отразило кой 
знае колко, но Mарта се окръглила за броени 
дни. Ето защо се е наложило актрисата, която 
цял живот се бори безуспешно с килограмите, 
отново да се мъчи с диета.

Саня Борисова остава 
приятелка с бившия си

Циркът между Рачков и Mария няма край

Гала разбуни фено-
вете си, че е хазарт-
на личност. Блон-

динката заяви, че ре-
довно търка билетче-
та от националната ло-
тария.

 „И аз търкам биле-
ти”, изненада преди 
време с признанието 
си Гала зрителите на 
Hова телевизия. Hей-
ната дългогодишна по-
ловинка Стефан също 
бил запален по игрите 
с числа. Kупувал си ги в 
бензиностанциите, до-
като зарежда с гориво, 
а Гала – предимно от 
касите на кварталния 
супермаркет.

Mакар че играели 

шоубизнеса. 
Πрез лятото би-

вшите водещи на 
„Господарите” по-
ставили изрично-
то условие на орга-
низаторите на из-
ложба, че ще ува-
жат събитието само 
ако се появят на нея 
по различно време. 
Hаложило се дома-
кините да органи-

зират посещението им 
така, че да се разминат 
с половин час. Bсъщ-
ност 8-годишната им 
връзка е живото до-
казателство за истин-

ността на народна-
та мъдрост, че счупе-
ното не се лепи. След 
едногодишна раздяла 
една от най-обсъжда-
ните двойки у нас ре-
ши да даде втори шанс 
на отношенията си. 

Bъзкръсналата им 
любов обаче не оцеля 
дълго и те окончател-
но се разделиха. Mи-
тко и Mария вече ня-
мат нито една поява 
заедно. 

Рязко са секнали и 
офертите към звездна-
та двойка за участия и 
частни партита.

От раздя-
лата на ко-
мика Дими-
тър Рачков 
и бившата 
господарка 
на ефира и 
сърцето му 
Mария Иг-
натова из-
мина пове-
че от годи-
на, но дра-
мите между тях нямат 
край. 

Откакто не са тан-
дем на сцената и в жи-
вота, двамата избягват 
да се засичат на едно 
и също място. Дори на Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

редовно, досе-
га удряли само 
дребни суми от 
20-30 лева. 

Има и дру-
ги звездни лич-
ности, които за-
литат по хазар-
та. Πевицата 
Kристина Дими-
трова без притес-
нение си призна-
ва за този порок. 
„Πочти всеки бо-
жи ден от 15 го-
дини насам посе-
щавам казино. Обичам 
хазарта и не виждам 
смисъл да го крия!”, 
споделя дуетната по-

ловинка на Орлин Го-
ранов. Πо думите й го-
ляма част от популяр-
ните родни личности 

са зарибени по ко-
мара, но никой ня-
ма смелост да си го 
признае публично.

B светските сре-
ди упорито се гово-
ри, че по комара за-
литат още актрисата 
Аня Πенчева, както 
и певицата Богдана 
Kарадочева.

Изпълнителката 
на „Иване“ от време 
оно е всеизвестна с 
бохемския си начин 
на живот, шумните 

компании от гости вкъ-
щи вечер, където с от-
лежало уиски се играе 
покер.

Албена Bулева се похвали с ново гадже
Албена Bулева се 

похвали с ново га-
дже, кипърец. Устата-
та блондинка работе-
ше като камериерка и 
рецепционистка в хо-
тел в Kипър до края на 
октомври, когато при-
ключи активният ту-
ристически сезон на 
острова.

Mакар че се е труди-
ла усърдно, блондин-
ката намирала време и 
за забавления. Бивша-
та водеща се хвали, че 
има нов ухажор, който 
настоятелно се бори за 
вниманието й.

„Hямам мира от 
тези кипърски мъ-
же… Често ме бър-
кат за рускиня, за-
щото смятат, че ако 
една жена е хубава, 
то задължително е 
от Mосква или Санкт 
Πетербург. Затова не 
се връзват на лъжи-
те ми, че съм турки-
ня. Tа така… Същест-
вувам си тук под при-
критието на руска ту-
ристка и обирам по-
кани за кафета. Добре 
че почти за нищо не ми 
се налага да плащам, 
защото кавалерите са 

пял да привле-
че вниманието 
й. С него били 
колеги в хоте-
ла. Kипърецът 
много харесал 
нашенката и 
флиртът им ки-
пял с пълна си-
ла. Албена била 
наясно, че няма 
да излезе нищо 
сериозно от то-
ва, но гледа-
ла да си запъл-

ва свободното време 
и да се забавлява по 
време на престоя си 
в чужбина.

достатъчно щедри“, ко-
ментира Bулева.

Сред обожатели й се 
откроил един, който ус-

Раздялата на Саня Борисова и 
Hики Илиев се случи преди 
две години. Това стана из-

вестно на почитателите им дос-
та по-късно. Актьорите, които бя-
ха заедно почти 10 години, днес 
са приятели и дори си помагат.

Πътят от разочарованието, 
взаимното нараняване при раз-
лъката не бил нито лесен, нито 
кратък, загатвали са и двамата. И 
явно е така, защото Саня май все 
още не е готова за нова връзка.

„Истината е, че преживях го-
лям шок и ми трябваше дъл-
го време да се събера отново. 
Πриключих десетгодишен брак 
и работни отношения, в които 
влагах цялата си енергия. Беше 
ми наистина доста трудно, но с 

времето все повече оценявам 
случилото се. Tрябвало е да ста-
не. Чувствам се добре, щастлива 
съм, правя неща, които обичам. 
Tова ми е най-важно. Имам много 
приятели. Дори с Hики сме при-
ятели”, сподели актрисата, след 
като напусна риалитито „Ферма-
та”. „Безброй много неща про-
дължавам да уча от него и от 
всеки човек, който е част от жи-
вота ми за кратко или за по-дъл-
го”, споделя актрисата. Сред ва-
жните неща, които е научила от 
Hики Илиев, е това да бъде по-
балансирана и сдържана, какъв-
то е той.

Радина Kърджилова 
и Деян Донков 
са неузнаваеми

фирмените партита не 
ходели, ако имали ин-
формация, че други-
ят ще отиде. След края 
на връзката им Игнато-
ва и Рачков изнервят с 
капризите си всички в 



27.XI. - 3.XII.2019 г.
48

2

Български32
бронзовите деца на лидице

Любопитно по света

Ðèñóíêè â ïîëåòî

Êакво състарява æените

страницата подготви 
иван ВасеВ

Не е тайна, че бременността и 
раждането влияят на физическото 
и емоционалното състояние на же-
ната, но за за съжаление не винаги 
положително, въпреки че се смята, 
че майчинството краси жената. Едно 
от последните проучвания сочи, че 
организмът на родилата жена оста-
рява много 
по-бързо в 
сравнение с 
този на не-
раждалата. 
У т е ш и т е л -
ната новина 
е, че колко-
то по-късно 
роди жена-
та, толкова 
повече шан-
сове има да 
живее дълго.  Учените от университе-
та „Джордж Мейсън“ в щата Вирджи-
ния, САЩ, са изследвали теломерите 
на 2000 жени на възраст от 20 до 44 
години. Сред тях имало такива с едно 
или две деца, както и бездетни.  Спо-
ред резултатите теломерите на раж-

далите жени имали същата дължина, 
както при тези, които не са раждали, 
но били с 11 години по-възрастни. 
Т.е. майчинството добавя 11 години 
към биологичната възраст на жената.  
Оказва се, че дължината на теломе-
рите зависи пряко от броя на ражда-
нията. Колкото повече деца има же-

ната, толкова по-бързо 
ще остарее, казва ръко-
водителят на изследва-
нето Ана Полок.  Най-не-
очакваното и неприят-
но откритие е, че тело-
мерите при раждалите 
жени се скъсяват мно-
го по-бързо, отколкото 
при пушещите и жените 
със затлъстяване. Оказ-
ва се, че майчинството 
има по-пагубен ефект 

от вредните навици. По-рано учени 
от Португалия установиха, че жени-
те, които са родили първото си дете 
след 30 години, имат повече шансо-
ве да живеят по-дълго, тъй като вече 
са установили по-здравословен на-
чин на живот. 

Лежаки били убити в 
газовите камери в ла-
гера на смъртта бли-
зо до Хелмно на те-
риторията на Полша. 
Всички постройки в 
Лидице били подпа-
лени и изравнени до 

земята. Престъплението 
с децата от Лидице раз-
търсило дълбоко скулп-
торката Мария Ухитило-
ва. През 1969 г. тя реши-
ла да създаде бронзова 
композиция на децата 
от Лидице, която да бъде 
паметник - символ на де-
цата, жертви от войната. 

Изработването на 82 
фигури на деца в  реален 
размер е отнело две десе-

тилетия. Ателието, в кое-
то били създадени фигу-
рите, било посетено от 
хиляди хора от цял свят. 
Спонтанно започнали да 
събират средства за из-
граждане на паметник от 
бронз, който още тогава 
потресло всички, кои-
то са го виждали. През 
март 1989 г. авторката 
завършила скулптурите 
в гипс, обаче събраните 
средства били крайно 
недостатъчни. Първите 
три фигури били отляти 
с нейни лични спестява-
ния. За съжаление през 
есента на същата година 
тя починала. През 1990 
г. работата продължили 

 Научното назва-
ние на пъпа е „умби-
ликус“.
 Човек, който из-

пушва 1 кутия цигари 
на ден, изпива поло-
вин чаша катранена 
смола на година.
 Човекът е един-

ственият представи-
тел на животинския 
свят, способен да на-
рисува права линия.
 Общата дължи-

на коса, която из-
раства от главата на 
средностатистиче-
ския човек за цял жи-
вот, е 725 километра.
 При блондини-

те брадата расте по-
бързо, в сравнение 
с брадата на брюне-
тите...
 Когато човек се 

усмихва „работят“ 17 
мускула.
 Повърхността на 

белия дроб при чове-
ка е от порядъка на 
100 кв.м.
 Човешката ДHК 

съдържа около 
80 000 гени.
 Мъжете се счи-

тат за джуджета при 
ръст по-малък от 130 
см, а жените - по-ма-
лък от 120 см.
  Левкоцитите в 

организма на човек 
живеят от 2 до 4 дни, 
а еритроцитите - от 3 
до 4 месеца.
  Названията на 

пръстите на ръката 
при французите са: 
пус, индекс, мажор, 
анюлер, орикюлер.
 В живота на чо-

век всеки пръст на 
ръката се сгъва око-
ло 25 000 000 пъти.
 Размерът на чо-

вешкото сърце е при-
близително равен на 
размера на юмрука, 
а теглото му е между 
220 и 260 грама.
 В състава на чо-

вешкия организъм 
влизат общо 4 мине-
рала: апатит, араго-
нит, калцит и кристо-
балит.
 Човешкият мо-

зък за 1 ден генери-
ра повече електриче-
ски импулси от всич-
ки телефони по света, 
взети заедно.
 Явлението, при 

което вследствие на 
силна светлина човек 
губи способността си 
да вижда, се нарича 
„снежна слепота“.
 Общото тегло на 

бактериите, обитава-
щи човешкия органи-
зъм, е около 2 кило-
грама.
 В главния мозък 

на човека за 1 секун-
да протичат около 
100 000 химически 
реакции.

Çíàåòå 
ëè,  ÷å...

Върхът на активен подводен 
вулкан - удобен за живот

Един от най-страшни-
те епизоди от Втора-
та световна война е 

унищоженото от наци-
стите чешко село Лиди-
це. На 9 юни 1942 г. под-
разделения на немската 
полиция ограждат село-
то и блокират всички пъ-
тища към него по подо-
зрението, че тук се ук-
риват участници в убий-
ството на управителя 

на Бохемия и Моравия 
Рейнхард Хайдрих. Ця-
лото мъжко население 
над 15 години било раз-
стреляно, жените били 
отведени в концлагера 
Равенсбрук. От всички-
те 98 деца били оставе-
ни само 13 на възраст до 
1 година, които да бъдат 
отгледани в немски дет-
ски заведения. Остана-
лите заедно с децата от 

Северни морски кот-
ки, каквито в Аляска от 
три десетилетия се кла-
сифицират като силно 
намалели, се оказа, че 
са намерили убежище 
на малък остров, който 
е връх на активен под-
воден вулкан.

От пукнатините на 
о-в Богослов продъл-
жават да излизат пара, 
серни газове и кал две 
години след изригва-
нето, което изхвърля 
пепел в атмосферата 
по пътя на самолети-
те над Берингово море. 
Въпреки това северни-
те морски котки са си 
харесали бреговете му 
да раждат и да отглеж-
дат малките си.

От географска гледна 
точка островът не е не-
обичайно място за тези 
животни, известни с де-
белата си козина. Пове-
чето от световната по-
пулация от 1,1 милиона 
северни морски котки 
се развъжда в Берин-

гово море. Животните 
живеят в океана от но-
ември до юни, а през 
лятото се насочват към 
сушата, за да родят и 
отгледат малките си.

Популацията на се-
верните морски котки в 
Източно Берингово мо-
ре е около 635 000, като 
се развъждат главно на 
о-в Сейнт 
П о л , 

н а 
390 км 
северозападно от 
о-в Богослов. Северни 
морски котки има и в 
руски води, но не е из-
вестно колко.

В центъра на остро-

ва има много фумароли 
- струи от вулканични 
газове и пари, изхвър-
ляни от пукнатините в 
земната кора. Шумът 
от някои от тях е като 
от реактивен самолет, 
а калните гейзери дос-
тигат няколко метра ви-
сочина. Изригванията 
през 2016 г. и 2017 г. са 

затрупали острова 
със скали и са 

унищожи-
ли цяла-

та рас-
тител-
ност.

О с -
т р о -
вът е 

с площ 
о к о л о 

1,2 кв. км. 
Заобиколен е 

с дълбоки води. 
Женските с малки се 
връщат от хранене там 
по-бързо, отколкото на 
други острови и веро-
ятно получават повече 
храна. 

Êорабúт на Îдисей е на 
дúното на ×ерно море

мъжът й Й. В. Хампл и дъ-
щеря й Силвия Кланова. 
През пролетта на 1995  г. 
на обозначения учас-
тък бил изготвен брон-
зов постамент, облицо-
ван с гранитни плочи, а 
после 30 „бронзови де-
ца“ обърнали поглед към 
родното село. 

От 1996 г. постепен-
но били монтирани и 
останалите фигури. По-
следните 7 били вклю-
чени към композиция-
та през 2000 г. Днес в 
долината 42 момиче-
та и 40 момчета, обез-
смъртени в бронз, на-
помнят за ужаса, прежи-
вян през 1942 г.

Корабът на 
митичния ге-
рой Одисей ле-
жи на дъното 
на Черно мо-
ре. Български 
и чужди учени 
го доказаха, 
след като из-
следваха дър-
вено парче от 
плавателния съд, потънал преди около 2 хиля-
ди и 400 години. Наричат го "Кораба на Одисей", 
защото има абсолютно аналогично изображение 
върху древногръцката ваза "Одисей и сирени-
те", изложена в Британския музей. Досега всич-
ки са мислили, че нарисуваното е плод на фан-
тазията на древните гърци. Изображението оба-
че напълно съвпада с подводната находка. Тъй 
като корабът е на дълбочина от два километра, 
той е изследван с високотехнологични машини 
в рамките на най-мащабния подводен археоло-
гически проект - Black Sea Map, от преди две го-
дини. Тогава учените откриват близо 60 кораба, 
потънали през различните векове и на различ-
на дълбочина.

Подобни странни фигури са се появявали 
насред полета с насаждения по целия свят. 
За повечето от тях учените смятат, че са де-
ло на човешка ръка. 

И с основание - в процеса на изследване-
то им са намирани безспорни доказателства, 
че са създадени от хора с особено чувство 
за хумор. Има обаче и такива, които са тол-
кова сложни и се появяват толкова бързо в 
нивите, че просто няма как да са направени 
от местни шегаджии. 

Освен това, данни за появата на такива фи-
гури и рисунки съществуват от векове и то 
по целия свят - от Китай до Великобритания.
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Детски свят За най-малките

оцветете рисунката

Ехо

Страницата подготви  кристина ДОБРЕВА

Пуканка

Мама заминава,
аз сама оставам.
Тук ще си живея
два-три дни без нея.
Но… мама ми каза
чистичко да пазя.
Минаха два дена,
нещо съм смутена.
Мръщя се, поглеждам,
цял ден уж подреждам –
все неподредено,
даже замърсено.
Как да се не мръщя
в тази мръсна къща?
Всичко по земята
спъва ми краката.
Мазните лъжици
хванаха корици.
С мед изцапах ножа –
вънка ще го сложа
заедно с трохите –
да ядат мухите…
Паяжини гъсти

Феята

лепнат в мойте пръсти.
Чакам дълго нея –
леличката фея.
Казват, тя добра е.
Казват, всичко знае,
даже вкъщи може
ред голям да сложи

наведоха главички
горските листа,
нашари ги с боички
набързо есента.

Цялата в позлата
празнува днес гората,
вятър я люлее,
песен нежна пее…

студ скова земята,
падна и слана,
вледени сърцата
на жълтите листа.

Засвири северняк
и танц завихри с тях,
по земята с песен
изтъка килим чудесен.

тихо, тихо е в гората,
дремят голи дървесата.
глухо е без птича песен,
шета само тъжна есен.

лили ВенеЦияноВа

(да почисти тука
бързичко боклука).
Щом я има нея,
тъй ще си живея,
нека види мама
колко съм голяма!

Богоя саПунДЖиеВ

- Лястовиче лекокрило,
що в гнездото си се свило?
Не замина ти на юг
и защо остана тук?

- С птиците не отлетях,
много мъка изживях!
Палаво момче с гребло
счупи моето крило!

Аз не мога да летя,
океана как ще прекося?
Ще преспивам в храсталака,
тежка зима тук ме чака!

- Мило птиче, не тъжи,
за храна не се грижи!
Знай, един добър човек
за крилцето има лек!

Къщичка ще ти направя,
теб от злото ще избавя!
Мама ще посрещнеш тук
с птиците, дошли от юг!

карамфила МариноВа

ЛЯСТОВИЧЕ ЛЕКОКРИЛО

Едва появила се
пуканка новичка,
възкликна от радост:
- Родих ли се, божичко?
Родих се! Почувствах го.
Всички подушват
каква ароматна съм
и си подшушват:
- Къде ли е била
такава пук-пуканка?
Не ще да е нашенка.
Не ще да е тукашна.

- Защо ли не виждам
от мен по-красива?
Това пък ме прави
щастлива… щастлива!
Каква съм хрус-
хрускава,
каква съм… 
такваз съм!
Подскочи от ра-
дост
таз пуканка супер,
като да беше
звънчето на кукер.

Отново от радост
висоооко подскокна
и… цоп! Озова се
в студената локва.
- Ой, милост! Ой, майчице!
Дето те няма.

Къде си, да видиш
белята голяма?
Студената локва
видя що се случи:

- Защо се изплаши? –
попита. – Послушай!
Щом вече си тука,
щом толкоз си супер,
от теб ще направим
спасителен скутер.
От двата ми бряга
ще тръгваш, ще 
плуваш
и все благодарствени
думи ще чуваш.
Ще возиш пострадали
дребни мушици,
комарчета, мравки –
все кротки душици.
По цял ден ще вършиш
геройства различни
и всеки ще казва:
- Това ми прилича
на скутерче супер,
от Бог подарено!
Ще плуваш по мен –
твоята локва
 студена.

Милица БалаБаноВа

Пътечка извива нагоре в гората.
По нея се стига навръх планината.
там ехото звънко на воля живее.
когато се смея, и то ми се смее.

и песен, и дума след мене повтаря,
но никога първо не ме заговаря.
- Хей, ехо, къде си? излез да играем!
а то отговаря: „играем, играем…”

дали е така или май ми се струва,
че ехото цял ден със мен се шегува?
Отвръща на всичките мои въпроси,
но сякаш, че шапка невидимка носи.

христина ПетроВа
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Живият покойник

Тайно

Романът на моя живот
Четиво с продължение

Следва

9

Продължение от бр. 47 
Изживях го болезне-

но. Не помня как съм 
довършил снимките. 
На другия ден се чудех 
какво да кажа на Мери, 
а тя реагира спокойно 
по телефона: „О, Лам-
бец, знам. Бина (майка-
та на продуцента Ни-
ко Тупарев – бел. ред.) 
ми го съобщи най-на-
гло преди една седми-
ца в Нарру-то”. 

Мъжът е лабил-
но същество. Ранимо, 

уязвимо. Той е по-сла-
бият. Да, в него е сем-
ката, но родът, плодът е 
там, на друго място. За-
това жената е по-силна-
та. Тя е тази, която ре-
шава. Една жена може 
да даде много на един 
мъж, може и да го сри-
не. И не само в поезията, 
това е реалността.

***
Докато се излъчваше 

онзи „ВИП Брадър”, аз 
бях в Италия. Добре че 
не присъствах на всич-
ки истории. Притесня-
вах се за Мери. Обвиня-
вах тъпата си глава, за-
щото всичко идваше от 
нея… Ако навреме й бях 
споделил, нищо нямаше 
да може да ме събори.

По това време имах 
чувството, че ще ме уда-
ри някаква болест. И 
днес не е ясно дали рак-
ът ми не е предизвикан 

от стреса, защото 
в моя род няма-
ме онкологични 
заболявания.

Трудно пре-
живях престоя 
на сина ми в шо-
уто. За щастие 
днес той няма 
нищо общо с он-
зи Владо от „ВИП 
Брадър”. Тогава 
беше обсебен от 
разни истории, 
направо полудял.

Никога не сме 
разговаряли за-
що го направи. 
Мисля, че май-
ка му го подве-
де. Много непоч-
тено…

II. киното като 
любовница

Киното ме направи 
популярен и стана мо-
же би най-хубавата част 
от живота ми. Показа ме 

ка” с ве-
ликия гру-
зински ак-
тьор Сер-
го Закари-
адзе. Гле-
дахме го с 
татко в ки-
но „Дими-
тър Благо-
ев” и два-
мата ре-
вахме ка-
то магаре-
та. Не пом-
ня на кол-
ко години 
бях, но ве-
че завърш-
вах гимна-
зията. То-
гава си да-

дох сметка за магията 
на киното – за хипноза-
та, за въздействието му 
върху зрителите.

Преломният момент 
настъпи, когато Любо-

мир Шарланджиев ме 
взе във филма „С дъх 
на бадеми”. По онова 
време играех основно 
повърхностни младе-
жи. Той пръв ми даде 
различна роля. Ми-
ша Белокожов няма-
ше нищо общо с мен. 
Заради филма ме под-
стригаха трети номер, 
сложиха ми очила и та-
ка влязох в образа на 
математика дърдорко.

М е ж д у в р е м е н н о 
в четвърти курс по-
лучих предложение 
да участвам във фил-
ма „Първият куриер”, 
който щеше да се сни-
ма в Русия. Иван Загу-
бански беше важна ро-
ля – дотогава не бях иг-
рал положителен ро-
мантичен герой. Фил-
мът пожъна успех в 
Русия и станах попу-
лярен там.

След това с „На все-
ки километър” се пре-
върнах в народен лю-
бимец у нас.

с владко като малък

на публиката още пре-
ди да реша, че ще ста-
вам артист.

Филмът, който най-
силно ме разтърси, бе-
ше „Бащата на войни-

дактор на спи-
сание „Родолю-
бие“. 

Л ю б о в н а т а 
му лирика има 
своята муза и 
тя се нарича 
Петя Йордано-
ва. След запоз-
нанството им 
Евтимов напис-
ва  най-извест-
ните си и краси-
ви стихове. 

Отражение на 
любовта на Ев-
тимов може да 
намерим в  едно 
от най-емблема-
тичните стихо-

творения на поета: „Обич за обич“:

Може само веднъж да целуваш,
ала тази целувка една
до последния дъх да гори,
до последния дъх...
и до гроба.

 
Стиховете на Евтим Евтимов са не 

само красива поезия, част от тях се 
превръщат и в едни от най-обича-
ните български песни: „Високо” на 
ФСБ, „Грешница на любовта” на Ли-
ли Иванова, „Горчиво вино” на Весе-
лин Маринов, „Обич за обич“ в из-
пълнение на Георги Христов, „Ако 
ти си отидеш за миг“ в изпълнение 
на „Импулс“.

И колко хубав завет ни оставя по-
етът, който си отиде от този свят на 
8 юни 2016 г. 

 
Високо, високо, високо,
високо застани,
над завист и обида,
над дребните сплетни.
Високо, високо, високо,
над завист и обида.
Високо, високо, високо,
високо да те видя.

ива Ваташка

Звездите са звезди, 
защото са високо

От стр. 1
 Днес си спомняме за красивата му 

лирика, до която веднъж докоснеш 
ли се, никога не можеш да забравиш.

 
Пада на дланта ми сива пепел
като първа есенна тъга.
Аз сега купувам само шепа.
Колко малко всичко е сега.
Шепа кестени. И нещо мило.
Шепа кестени. И тишина. 
Колко много в мен се е смалила
днес оная моя планина.

 
Евтимов учи за педагог и рабо-

ти като учител десет години. Но не 
спира да ни преподава чрез сти-
ховете си уроци за живота, любо-
вта, спомените от детството и па-
триотизма.

Обвързва житейския си път с пи-
сането и е верен другар на литера-
турата до последния си дъх. Рабо-
ти като завеждащ-отдел „Поезия“ и 
директор на издателство „Народна 
младеж“ (до 1984 г.). 

Едновременно с това до 1975 г. е 
заместник главен редактор на спи-
сание „Пламък“. От 1984 до 1988 г. 
е главен редактор на вестник „Ли-
тературен фронт“. 

От 1989 до 1991 г. е главен ре-

Жега и глад едно-
временно. От жегата 
спасението е сянката, 
а от глада… И освен 
всички други несгоди 
пие му се, та сълзи му 
капят. Каквото и пие-
не да е, само вода да 
не е . Да има някой 
поне малка ракий-
ка да почерпи, но… 
веднъж ли се е случ-
вало такова чудо. А 
и пари никой назаем 
не дава, защото все-
ки знае, че няма да ги 
върне. Че как да ста-
не това, като месеци 
наред е безработен, 
горкият! За нищо и 
никаква вина му взеха 
шофьорската книжка, 
а една мравка на пъ-
тя не беше прегазил. 
Спряха го за провер-
ка и му казаха да слезе 
от молотовката. Отво-
ри вратата, но не мо-
жа да улучи стъпало-
то и падна по очи на 
земята. Не успя да се 
изправи, защото му 
тежаха осемте бири 
и трите коняка, кои-
то беше погълнал ми-
нути преди да седне 
зад волана. Катаджи-
ите му помогнаха да 

стане, но в замяна на 
тази услуга му взеха 
книжката и не искат да 
му я върнат повече от 
година, защото и друг 
път беше се случвало 
да му я вземат. И се-
га е безработен, без-
паричен, гладен и жа-
ден. Не че няма рабо-
та. Има, но трябва да 
се работи. Викаха го в 
горското да залесява. 
В комбината за шпер-
плат му предлагаха 
добре платена рабо-
та, но все отказваше, 
защото не подхожда-
ла на „образовани-
ето” му. Жена му го 
изостави, взе си две-
те деца и отиде при 
родителите си отта-
тък балкана. Остана 
сам клетникът. Из-
глежда, спасение ня-
ма и изведнъж една 
мисъл като светкави-
ца минава през глава-
та му. Спира кола на 
автостоп и отива до 
 Лопушна – селото, в 
което не го познават. 
Влиза в телефонната 
централа и се свърз-
ва със селото на съ-
пругата си Лесковец: 
„Ало, аз съм братов-

чедът на Цано Момин 
от Дълги Дел. Предай-
те на Сандо Чембера и 
на дъщеря му, че вче-
ра Цано внезапно по-
чина. Погребението е 
утре в 13 часа. Да до-
несат всичко необхо-
димо – ядене и пиене, 
за да го изпратим как-
то се полага…”

На другия ден око-
ло обяд пристига пъ-
лен камион с опеча-
лени – роднини, близ-
ки, познати на съпру-
гата му. Пристига и тя 
с двете си дечица и го-
лям букет цветя. По-
среща ги самият „по-
койник”.

- Ха, добре сте ми 
дошли! Цветята оста-
вете до портата, а яде-
нето и пиенето – на 
масата. Ако искате да 
похапнете и пийнете с 
мен и да ме поменете 
с добро, седнете, а ако 
бързате, може ведна-
га да се върнете обра-
тно. Поне един месец 
няма да се налага да 
умирам, като гледам 
колко ядене и пиене 
сте донесли…

Павел ДЖокоВ, 
Монтана

Любовта не умирала - излъгаха ме 
хората веднъж.
Любовта е смъртна - отвърнах аз 
с поглед, вперен
в дъжда.
Любовта умря, роди се нова,
за старата вече дори не говоря.
 
Казаха ми те:
любовта живее в две сърца.
Излъгаха - любовта живее в повече 
сърца. Казаха ми те:
любовта е свята и не гасне. 

Любовта ми като
кибрита,
за миг пламна и завинаги угасна. 
Казаха ми те:
вярвай на любимия. Повярвах и сама 
останах.
Накрая ме попитаха:
въобще обичала ли си го някога това 
момче?
Тихичко отвърнах им с НЕ!
 
Излъгах ги. Обичах те, но някак тайно…

 георгит илиеВа, 18 г.

с  Петя  йорданова



27.XI. - 3.XII.2019 г.
48

Български 35Обяви Съобщения

имОти

малки ОБяви

не се приемат изпратени на талоните за 
безплатна обява честитки и възпоминания.

съобщение
Всички се вълну-

ват дали по коледни-
те празници и след-
ващите ги нового-
дишни ще има сняг, 
за да почувстваме 
по-добре атмосфе-
рата на празника. Но 
желанията са едно, а 
климатичните про-
мени диктуват друго. 

Тази година през 
декември се очак-
ва средната месеч-
на температу-
ра да бъде 
о к о л о 
норма-
та, ко-
ято в 
С е -
в е р -
н а 
Б ъ л -
г а р и я 
и висо-
ките по-
лета е 0-1˚, 
в Горнотракий-
ската низина – 2-3˚, 
по Черноморието и в 
най-южните райони – 
около 4˚, в планините 
- от минус 8 до минус 
3°. Най-ниските тем-
ператури през месе-
ца ще бъдат между ми-
нус 15° и минус 10°, а 
най-високите – между 
10° и 15°. Месечната 
сума на валежите ще 
бъде около нормата, 
която в по-голяма-
та част от страната е 
между 40 и 60 л/кв. м, в 
планините и най-юж-
ните райони – между 
70 и 120 л/кв.м. Месе-
цът ще започне с вале-
жи, със спокойно, но 
не много студено вре-
ме. Ще бъде предим-
но облачно, на мно-
го места в равнинна-
та част от страната и 
в котловините сутрин 
ще има мъгла или ни-
ска облачност, а в от-
делни райони те ще се 
задържат по-дълго. В 

Северна България ще 
има снежна покривка 
и дневните темпера-
тури ще остават под 
нулата. 

Около средата на 
първото десетдне-
вие се очаква промя-
на на циркулацията и 
до края на периода 
вероятността за ва-
лежи е по-голяма; ще 
има и дъжд, и сняг. В 
края на десетдневи-

ето темпера-
турите ще 

се по-
нижат. 
П р е з 
пове-
ч е т о 
д н и 
о т 
в т о -

р о т о 
д е с е т -

д н е в и е 
ще преоб-

ладава облач-
но време, с намале-
на видимост в равни-
ните, с температури 
около и под норма-
та. Превалявания ще 
има главно в начало-
то на десетдневието. 

Повече слънче-
ви часове ще има в 
планините и планин-
ските райони около 
средата на периода. 
През втората поло-
вина от десетдневи-
ето слабо ще се за-
топля. 

Към края на вто-
рото и в началото на 
третото десетдневие 
отново има повише-
на вероятност за ва-
лежи, предимно от 
сняг. В средата на 
десетдневието (око-
ло Коледа) изгледи-
те са за време без 
валежи, а впослед-
ствие ще започне по-
вишение на темпера-
турите, но отново с  
валежи.

Времето 
през декември

ВЪЗПОМИНАНИЕ
СкрЪбНА ВЕСт

ВЪЗПОМИНАНИЕ

45 гоДини
от смъртта и
90 гоДини

от рождението
 на майка ми 

елена стояноВа
Две сродни души   

Мила майчице любима, 
скъпа и непрежалима, 

вярвам, ще дойде ден, 
когато душите ни ще се прегърнат и се слеят 
там, в небесните сини висини. 
Неизбежна и закодирана е съдбата, 
закономерен е и кръговратът. 
Благодаря ти, мила, за майчините грижи, 
за любовта, благодатта и добротата, 
за миговете сърдечни, съвместно споделени, 
за смисъла житейски осъзнат. 
Ти си моят ангел хранител и муза 
и нежно ще мълвя: "Мамо, мила мамо...", 
когато със сълзи изпълват се очите. 

Благодаря ти и сърдечния ми синовен по-
клон, моля, приеми! 

аз, твоят любим и любящ те син
 Джендов Марин

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Преди

45 гоДини
си отиде  

съвсем млада  
нашата майка

елена стояноВа 
а преди

22 гоДини
ни напусна татко

джендо стояноВ
Добротата, щедростта и обичта към нас 

 бе безкрайна, както и нашата към вас. 
Почивайте в мир! 

Поклон пред паметта ви!
С много обич и тъга!
от сина Марин, дъщерята катя,  

снахата Пенка и всички внуци и правнуци

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи 

0897/354828 - купу-
ва: електрожен „Крак-
ра“, тип кофа, може и 
да е дефектен или из-
горял, може да купя и 
дефектен, но да е с ка-
бели заводски; ролков 
магнетофон Mojka или 
„Грундик“

0877/883245 - про-
дава нов запазен не-
употребяван слухов 
апарат на ниска цена

0876/603884 - про-
дава цистерна неръж-
даема, 9 куб. м. Цена 
3200 лв.

0 8 9 8 / 7 2 5 3 8 6 , 
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0888/725386 - купува 
ръчна помпа за мие-
не на предно стъкло на 
москвич 408 УАЗ, стар 
модел Волга

0877/882177 - про-
дава бродирани въз-
главници, ковьори, 
две хладни оръжия, 
поялник с много при-
пой и резервен нагре-
вател, полилеи, нощни 
лампи, аплици, про-
водници, кабели с раз-
лични сечения и дъл-
жини

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - дома-
шен майстор поправя 
мебели, дограма и др. 
Продава триопераци-
онна дърводелска ма-
шина, фреза, за „Мер-
цедес“ купе 114-115, 
бял ретро волан, стък-
ло за фар, тасове и др.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - прода-
ва китеник, спортен 
велосипед, радиока-
сетофон, микроскоп, 
аптекарска везна, ча-
совник с кукувица, ста-
ринни - часовник, те-
лефон, фотоапарат

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси 
жена да го гледа като 

личен асистент с уто-
чняване начина на за-
плащане 

0894/608910 - про-
давам девет тракий-
ски носии

0876/603884 - про-
давам ледоходки сре-
щу подхлъзване - 20 
лв. с доставката

0988/351784 - купу-
вам стари календари с 
картини живопис и ре-
продукции

0887/916699 - про-
давам дамски кожух - 
нов, от агнешка кожа. 
Цена 100 лв.

0885335852 – про-
дава четиритактова 
моторна косачка из-
правна Club Gardien 
35 CrossiR за 250 лв.

0876/603884 – про-
давам цистерна не-
ръждаема, 9 куб. м. Це-
на 3200 лв.

0899/475418 – 
предлагам грамофон-
ни плочи с диаметър 
30 см - музика от Па-
ганини, Берлиоз, Чай-
ковски, Бизе, Григ, 
Щраус, както и изпъл-
нения на Шаляпин, Ка-
баиванска, Гюзелев, 
Д. Петков и др. Цена 
4 лв./бр. 

0878/905168 - про-
давам Кратка българ-
ска енциклопедия, 
том 4 - 20 лв., енцик-
лопедичен наръчник 
по външна търговия, 
том 1

0899/475418 - про-
давам пет диска с 98 
любовни балади и пес-
ни, издадени от „Рий-
дърс дайджест“ със за-
писи 

0878/768442 - спеш-
но продавам стара къ-
ща в с. Агатово, годна 
за живеене, с ток, во-
да, гараж, асми, геран 
- 4000 лв.

0898/225564 - да-
вам под наем обзаве-
ден тристаен апарта-
мент в Пловдив, ж.к. 
„Тракия“

0885/728834 - про-
давам къща и земедел-
ска земя в с. Приселци, 
на 10 км от Варна. Мно-
го изгодно!

0888/803836 - про-
давам 10 дка земя край 
главен път Хасково - 
Маказа

0894/646586 - про-

давам двустаен моно-
литен апартамент на 
четвъртия етаж в пер-
лата на Родопите - Ба-
ните, Смолянско, или 
заменям за хубава сел-
ска къща с баня и тоа-
летна

0884/411758 - про-
давам двуетажна къща 
с гараж и 2 дка градина 
- 5000 лв., с. Нова Вър-
бовка, общ. Стражица

0878/370590 - из-
годно продава имот в 
с. Оряхово, общ. Лю-
бимец, каменна къща 
с голям двор, на брега 
на микроязовир

0885/945153 - изгод-
но се продава стара къ-
ща в с. Полковник Сера-
фимово, Смолянско - 27 
хил. лв., с 5 стаи, на два 
етажа по 90 кв. м, двор 
1500 кв. м

еДна  
гоДина

 без 
о. з. полковник 

тРифон 
господиноВ 

пъРВаноВ 
роден на  
3.2.1932 г. 
в с. Мадан, 
Монтанско, 
починал на 
27.11.2018 г.  

в София    
Няма те вече... 
Но мъртъв не си! 

Жив си сред нас - 
 като желан спомен. 

И като присъст-
вие в ЗВЕЗДНИТЕ 
страници от ЛЕТО-
ПИСА НА БЪЛГАР-
СКАТА НАРОДНА 
АРМИЯ! 

Поклон! 
Дълбок поклон 

пред паметта ти, 
другарю полко-
вник! 

от твоите 
приятели

на 5 декември, четвъртък, от 10 часа в 
604 зала на „Позитано” 20 в столицата ще 
се състои обсъждане на книгата на профе-
сор Митрю Янков „Демокрация или дема-
гогска олигархия”. Поканваме всички же-
лаещи да присъстват и да вземат участие в 
дискусията. Вход свободен!

от организаторите

С голяма болка и тъга посрещнах  
скръбната вест за края на житейския път 

 на бойния ми другар и приятел
филип Резин

Сбогом, мой скъпи приятелю! 
Поклон и вечна памет!

твой приятел завинаги - александър
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27 ноеМВри, 2 лунен Ден, 
нарастВаща луна, 

луна В стрелеЦ 
Запазете доброто си настро-

ение – това ще ви помогне в  об-
щуването с вашите близки хора, 
които се нуждаят от вниманието 
ви. Ако се поддадете на униние-
то, всички следващи дни ще тръг-
нат наопаки.

28 ноеМВри, 3 лунен Ден, 
нарастВаща луна, луна В 

коЗирог 
Следете състоянието на гър-

лото си и на дихателната система, 
може да се появи остра реакция 
от непроветрени помещения. По-
вече проветрявайте и се разхож-
дайте навън.

29 ноеМВри, 4 лунен Ден, 
нарастВаща луна, луна В 

коЗирог 
Много време  и енергия ще 

отива за празни разговори и спо-
рове, които няма да доведат дони-
къде. Спокойно се заемете с еже-
дневните неща.

30 ноеМВри, 5 лунен Ден, 
нарастВаща луна, луна 

ВъВ ВоДолей 
В момента храносмилателна-

та ви система е уязвима, затова 
внимавайте какво хапвате. Въз-
можни са емоционални изблици, 
стресови ситуации. За душевното 
ви  равновесие ще помогнат диха-
телните упражнения.

1 ДекеМВри, 6 лунен Ден, 
нарастВаща луна, луна 

ВъВ ВоДолей 
При всяко  начинание трябва 

да имате резервен план за дейст-
вие. Здравословните проблеми 
ще ви подминат въпреки хладно-
то и болнаво време.

2 ДекеМВри, 7 лунен Ден, 
нарастВаща луна, луна 

ВъВ ВоДолей 
Трябва да бъдете готови  за 

дребни неприятности и неочак-
вани  ситуации, налагащи промя-
на в плановете. Желателно е да 
проявите гъвкавост в деловите и 
личните отношения.

3 ДекеМВри, 8 лунен Ден, 
нарастВаща луна, луна В 

риБи 
Ще имате възможност да 

прекарате приятно времето си 
с вашите близки, да създадете 
нови отношения с хората, пре-
дизвикали вашата симпатия. Ва-
жното е да не проявявате недо-
волство. 

ЛУНЕН 
кАЛЕНДАР
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ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Д-р иван стояноВ

времетО

магнитни бури -29, 30.XI.

Започналите в началото на седмицата валежи 
и застудяване на времето постепенно ще спират. 
в сряда, макар сутрешните температури да са са-
мо около 3 градуса, през деня ще достигат до 10. в 
четвъртък времето ще се задържи без промяна и до-
ри ще има леко покачване на градусите, а в петък и 
събота няма да има съществени промени на време-
то. в неделя отново ще настъпи застудяване, като 
сутрешните температури ще са около 0 градуса, а 
дневните едва 9. в понеделник и вторник се очаква 
облачно и ветровито време, като през втория ден 
ще има краткотрайни валежи, а температурите 
ще са от 5 до 8 градуса.

През периода е възможно да има и леко влошаване 
на здравето при страдащи от хроничен радикулит. 
важно за тях е да избягват носенето на тежки пред-
мети и евентуални по-резки движения в областта на 
кръста. От полза ще бъде пиенето на действащи ус-
покояващо запарки, каквито са тези от листа от ма-
точина и мента, от стръкове от босилек и жълт кан-
тарион, от цветове от лайка и др. Препоръчително 
при наличие на радикулит е в добавка към предписани-
те от лекаря медикаменти да се приемат хранител-
ни добавки, съдържащи магнезий и витамин в6, а също 
и лекарства, стимулиращи собствения оздравителен 
потенциал на организма.

БиОПрОгнОЗа

ДЖЕСИкА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (27.XI.- 3.XII.2019 Г.)
оВен - С настъпване-
то на новата седмица не 
търсете признателност 

от хора, на които сте подали 
ръка в труден момент. По-до-
бре приемете фактите такива, 
каквито са. 

телеЦ - Не давайте па-
ри назаем, дори и да 
се чувствате стабилни. 

Част от вас с радост ще се зало-
вят с работа, която съзнателно 
са избягвали до момента. 

БлиЗнаЦи - До средата 
на периода не поемайте 
излишни рискове. Опи-

тайте се да бъдете внимател-
ни в отношенията си с жените 
в семейството, без значение на 
колко години са. 

рак - Съобразете ан-
гажиментите си с те-

зи, които имат близките ви. Не 
позволявайте да бъдете обхва-
нати от мрачни мисли, тъй ка-
то те ще осуетят добрите ви 
намерения.

лъВ – Ще разгърнете 
на сто процента опи-
та, който сте натрупа-

ли до момента. Внимателно 
четете документите, под ко-
ито слагате подписа си! 

ДеВа - Около средата 
на периода използвай-
те градивно и в своя 

полза името, което сте съу-
мели да  си изградите. Не се 
доверявайте на недоброже-
латели.

ВеЗни - Това, което чу-
вате и виждате, ще се 
разминава с действи-

телността. Избягвайте да пра-
вите договорки с особи, кои-
то не познавате добре. 

скорПион - В края на 
седмицата е изключи-
телно важно да подо-

брите ситуацията си в семей-
ството с предприемането на 
конкретни ходове. Подобре-
те сами ситуацията.

стрелеЦ – Заемете се с 
изграждането на по-го-
ляма стабилност и вза-

имно доверие в отношенията с 
децата и внуците. През почив-
ните дни се погрижете за се-
бе си.

коЗирог - Предвиж-
дайте навреме възник-

ването на някои отговорности 
в дома. Постарайте се да бъде-
те търпеливи и проявете разби-
ране към любим, близък, прия-
тел или дете. 

ВоДолей - Не пред-
приемайте рискове, ко-
ито биха имали неблаго-

приятен ефект върху някоя от 
житейските сфери. Действайте 
с повишено внимание.

риБи -  Предпазвайте 
се от материални загу-

би. Не се интересувайте само 
от политика, а обърнете вни-
мание и на въпроси от личен 
характер. 

През периода няма подходящ ден за лунна диета.
ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

7800 гр. Попово, л. 
к. 175465540, до по-
искване - 80 г./170 см/ 
70 кг, не пие и не пу-
ши, вярващ, желае за-
познанство с жена, ко-
ято не пуши. Връзка с 
писма

0882/553939 - ин-
телигентна жена тър-
си пенсионерка, 70-72 
г., за приятелство. Да е 
без пороци, от Търнов-
ския регион

1233 софия, п. к. 43 - 
вдовица, хубава, непъл-
на, осигурена, търси 75-
76 г. господин. Може да 
пишете само име и теле-
фон. Аз ще ви потърся.

0894960290 - добре 
изглеждаща жена на 69 
г./160 см/64 кг, с добро 
сърце, обича домашния 
уют, си търси другар за 
спокойни старини - за 
съжителство при него. 
Да е от Карлово, Плов-
див и Асеновград.

0899/930488 - може 
и есемес. Търся работе-
ща жена от 45 до 60 г., 
която няма ангажимен-

На 28.11.2019 г. 
нашата скъпа съпруга, 

майка и маминка 
денка колеВа 

каРаянеВа (даШа) 
навършва 

85 гоДини   
Благодарим ти за без-

крайните грижи и обичта, 
с които ни даряваш всеки 
ден. Твоята доброта, тру-
долюбие и милосърдие са 
пример и вдъхновение за нас. От все сърце ти 
пожелаваме щастие и дълголетие, за да носиш и 
занапред радост в дома и топлина в душите ни. 

Обичаме те и признателно ти целуваме ръка. 
Благодарим ти, че те има! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА!  

от семейството

Академичното ръко-
водство на „Национален 
български университет - 
трета възраст“ кани сво-
ите студенти с посреб-
рени коси на тържест-
вено отпразнуване на 8 
декември – празника на 
студентите на 7.хІІ.2019 
г. от 14:00 ч. в съюза на 
архитектите, софия, 
ул. „кракра“ №11

Отправена е покана 
към президента на Ре-
публика България г-н 
Румен Радев да поднесе 
приветствие.

Вход свободен!

СъОБЩЕНИЕ

88-ото журналистиче-
ско дружество ще прове-
де редовното си месечно 
събрание на 28 ноември 
(четвъртък) от 10,30 ч. 
в салона на сБЖ на ул. 
„граф игнатиев” 4. 

Ще се срещнем и раз-
говаряме с главния ре-
дактор на в. „Нова зо-
ра” Минчо Минчев. ко-
легата христо Цеков 
ще представи най-но-
вата си книга „В диа-
лог с „лудия” савич”. 
На събранието ще избе-
рем и делегати за отчет-
но-изборната конферен-
ция на СБЖ, която ще се 
проведе през март 2020 
г. Желателно е присъст-
вието на всички члено-
ве на дружеството, кои-
то нямат здравословни 
проблеми. Очакваме ви!

от ръководството

СъОБЩЕНИЕна 30 ноември 
на 

андРеЙ МаРиноВ андРееВ
 от Добрич

гордостта на фамилията Андрееви, 
опора на рода ни!

Пожелавам му да бъде жив и здрав, да има
 младостта на елхите, здравината на скалите 

и на банките парите!
Това се отнася и за 
андРеЙ ВеликоВ 

от Варна и за всички именици 
от област Добрич и Варна!

Марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

ти към деца и внуци и да 
иска да живее при мен 
в София. Аз съм мъж на 
55 г., висок 186 см, 100 
кг. Работя на две мес-
та и живея на квартира. 
Може да ми се обаждат 
жени от София и цяла 
Югозападна България, 
без Перник

032/249675 - на 90 г., 
сам, търси жена около 
65 г., здрава, да не пу-
ши - за гледане срещу 
унаследяване на спес-
тявания

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 – вдо-
вица на 66 г. желае за-
познанство с добър 
мъж, с автомобил, с цел 
съжителство при нея на 
село

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 евенту-
ално приятелство, да е 
на подходяща възраст, 
която самата тя да оп-
редели.

0894/ 526888 - мъж 
на 69 г./168 см търси 
жена от 55 до 69 г., без 
ангажименти, да е от 
София и околностите, 
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 
жена, с дом, за да жи-
вея при нея

0897/426906 - софи-
янец търси слаба жена 
до 65 г. за съвместен 
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
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТкОВА

Момиче намушкано във влак

пенсионерка
 убила мъжа си

Осъдиха подкупни 
лекари

съпругът  й е 
жив и има пра-
во да продължи 
да извършва те-
гления от лич-
ната си банко-
ва сметка, в ре-
зултат на което 
служителите на 
банката са й из-
плащали пенси-
ята за старост на 
покойния.  

Тялото на Ди-
митър Миразчиев било 
изхвърлено в парк „Езе-
ро“, а останките от него 
бяха намерени случай-
но през 2015 г. Година 
по-късно престъплени-
ето бе разплетено. 

Наказанието, което 
е общо за трите прес-
тъпния деяния, трябва 

Специализираният 
наказателен съд наложи 
наказания от по 3 годи-
ни лишаване от свобо-
да с 5-годишен изпита-
телен срок на предсе-
дателя, на двама члено-
ве и секретаря на ТЕЛК 
- трети състав, в МБАЛ 
"Проф. д-р Стоян Кирко-
вич" АД в Стара Загора.

На три-
мата лека-
ри в коми-
сията съд-
ът наложи 
и глоби от 
4000 до 
5000 ле-
ва, както 
и лишаване от право да 
заемат държавна длъж-
ност в органите на ме-
дицинската експерти-
за за срок от 5 години. 

На секретаря на коми-
сията е наложена глоба 
от 3000 лева. Четирима-
та осъдени са предаде-
ни на съд за това, че са 
участвали в организи-
рана престъпна група 
за подкупи. 

В рамките на месец и 
половина са приели об-
лаги в размер на 4950 
лева и 50 евро от 22 
лица, за да им издадат 
експертни решения на 

ТЕЛК за над 50 на сто 
трайно намалена рабо-
тоспособност. Присъ-
дата не е окончателна и 
подлежи на обжалване.

50-годишен криминално про-
явен старозагорец бе задържан 
на столичния булевард "Тодор 
Каблешков". Акцията е осъщест-

вена от служители на Главна ди-
рекция "Национална полиция" и 
отдел "Криминална полиция" при 
Областната дирекция на МВР в 
Бургас.

Мъжът ще бъде привлечен в 
качеството на обвиняем за краж-
ба на скъпоструваща строителна 
техника, отнета от територията 

на Бургаски регион пре-
ди няколко месеца. Уста-
новено е, че багерът на 
стойност близо половин 
милион лева след краж-
бата е натоварен на ка-
мион и вероятно пласи-
ран на друга строителна 
фирма.

Престъпната дейност 
на 50-годишния староза-
горец ще бъде изяснена 

в детайли, тъй като се предпо-
лага, че е съпричастен към из-
вършването на други две сходни 
кражби на скъпоструващи багер 
и челен товарач.

задържаха крадец на багер

Бургаският окръжен 
съд призна за ви-
новна и осъди на 17 

години затвор 61-годиш-
ната Веселина Гинева.  

Учителката с близо 30 
години стаж бе изправе-
на пред магистратите за 
това, че повече от годи-
на е държала заключен 
в бургаския жк „Лазур“ 
тежко болния си съ-
пруг Димитър Миразчи-
ев. Жената не му давала 
достатъчно количество 
храна, вода и необходи-
мите му лекарства, ли-
шила го от медицинска 
помощ и грижи, вслед-
ствие на което е настъ-
пила смъртта му. 

Второто обвинение 
срещу Веселина Гине-
ва е за това, че в усло-
вията на съвкупност с 
горепосочените прес-
тъпления и като пълно-
мощник на своя съпруг, 
поддържала заблужда у 
служители на банка, че 

„Състоянието на намушканото във 
влак момиче е стабилно. Има обаче 
сериозна психична травма.”  Това за-
яви д-р Георги Арабаджиев от УМБАЛ 
„Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара 
Загора.

20-годишно момиче пострада, след 
като беше намушкано в нощния влак 
Пловдив-Варна. Една от версиите е, 
че до нападението се е стигнало след 
спор. Извършителят е на 21 години и 
вече е задържан. Той намушкал мо-
мичето и скочил от влака, но пътници 

го спрели. Свидетели няма – в купето 
са били само жертвата и нападателят. 

Момчето не е криминално прояве-
но. Той притеснявал момичето, тя из-
вадила нож, но той я намушкал. 

„Извършителят е задържан за 24 ча-
са. Той е освидетелстван и е настанен в 
държавна психиатрична болница. Там 
ще му бъде изготвена експертиза. По 
тези причини не е привлечен до мо-
мента към наказателна отговорност”, 
поясни Дичо Атанасов, окръжен про-
курор на Стара Загора.

Районна-
та прокура-
тура във Ва-
рна предаде 
на съд биз-
неспартньо-
ри за изма-
ма на строи-
телни пред-
приемачи в 
големи раз-
мери. 

Бизнеспартньорите 
Марианна К. и Свилен 
Р. са мамили с хиля-
ди левове строителни 
предприемачи от мор-
ския град. 

Причинената имотна 
вреда на тримата из-
мамени е в размер на  
75 400 лева.

Подсъдимите се за-
познали чрез варнен-
ска адвокатка. 53-го-
дишната Марианна 
търсела контакти с 
варненски бизнесме-
ни, на които да по-
могне да се доберат 

На съд за имотни 
далавери

Шестима души, сред ко-
ито мъж, жена, баща и дъ-
щеря, са задържани за из-
работването на фалшифи-
кати на почти всички до-
кументи, които се предла-
гат от държавната адми-
нистрация. Престъпната 
група, която се занимава-
ла и с пласиране на фал-
шиви евро, е задържана 
при акция в София, Ва-
рна и Кюстендил. Бандата 
действала в две направ-
ления - изработване на 
неистински лични карти, 
международни паспорти, 
шофьорски книжки, акт за 
граждански брак, дипло-
ми за основно, средно и 
висше образование, а вто-

рото - пласиране на банк-
ноти менте от по 100 евро.

Фалшивите документи 
били пласирани основно 
сред граждани от Север-
на Македония, Косово и с 
арабски произход. Клиен-
ти били лица от криминал-
ния контингент у нас и съ-
седни държави, също ор-
ганизатори на канали за 
трафик на мигранти.

Единият от членовете 
на групата е бил задър-
жан в момент на изработ-
ване на неистински доку-
мент за самоличност. Три-
ма остават за постоянно в 
ареста, другите са освобо-
дени под домашен арест и 
парична гаранция.

Разбиха семейна банда

Софийският апелати-
вен съд е намалил с 2 го-
дини присъдата на аку-
шерката Емилия Коваче-
ва, която е обвиняема за 
опита за убийство на но-
вородената Никол през 
април 2015 година.  

Според апелативни-
те магистрати Ковачева 
трябва да лежи 16 годи-
ни в затвора вместо 18, 
както постанови през 
септември 2017 г. Софийският град-
ски съд. Акушерката трябва да плати 
и 400 000 лв. обезщетение на родите-
лите на момиченцето. Емилия Коваче-
ва още е под домашен арест в дома на 

намалиха присъда за побой над бебе

шоФьор Блъсна 
Жена и иЗБяга
шофьор блъсна и 

уби на място 56-го-
дишна жена на бул. 
„европа“ в столицата, 
след което избяга. 

на място незабав-
но са насочени екипи 
на полицията и спеш-
на помощ. По случая е 
образувано досъдеб-
но производство. от 
сДВр апелират хора-
та, станали свидете-
ли на инцидента или 
разполагащи с инфор-
мация за водача или 
за автомобила, да по-
дадат сигнал на тел. 
112, 02/982 0516 и  
a02/982 0069.

арестуВаха 
Пласьори  
на Дрога

17 са задържаните 
при акция срещу нар-
коразпространението 
в софия. операцията 
е на гДБоП и специ-
ализираната проку-
ратура. арестуваните 
са пласирали дрога в 
столицата и страната. 
Бандата е действала 
от няколко години.

ВЗриВ на гаЗоВа 
Бутилка В ДоБриЧ

Взрив на газова бу-
тилка разтърси квар-
тал „Балик“ в Добрич. 
от взривната вълна е 
изхвръкнала остъкле-
на тераса на 4-ия етаж 
в блок 32. Пострадал е 
собственикът на апар-
тамента, който си е 
приготвял вечеря на 
газов котлон на бал-
кона. 

65-годишният мъж 
е откаран от спешен 
екип в добричката 
болница, а след това е 
транспортиран в кли-
никата по изгаряния 
във Варна.
Златни БиБерони 

иЗЗели МитниЦите
Два биберона със 

златен обков са сред 
обявените за продаж-
ба златни и сребърни 
накити, отнети в пол-
за на държавата, съ-
общиха от агенция 
„Митници“. 

Двата биберона със 
златен обков, които се 
предлагат на търг, са 
открити през август 
2016 г. Детските за-
лъгалки били укри-
ти в картонени паке-
ти под леглото в шо-
фьорската кабина на 
турски камион, вли-
защ в страната от тур-
ция, заедно с още 601 
златни накита, които 
също са предмет на 
продажба.

да бъде изтърпяно при 
първоначален строг ре-
жим в затвор. Присъ-
дата на Окръжен съд – 
Бургас, подлежи на об-
жалване пред Апела-
тивния съд. Адвокатът 
на Гинева посочи, че 
ще обжалва двете теж-
ки присъди.

родителите си в Самоков. Медицин-
ската експертиза по случая сочи, че 
бебето е удряно около 30 пъти. След 
инцидента момиченцето е получило 
епилепсия. Има и засегнат очен нерв. 

до усвояване на евро-
фондове чрез свои по-
знанства в София. Под-
съдимата афиширала 
свои "връзки" с фонд 
"Земеделие", с ИАРА, 
с църквата. 

Регистриран бил 
консорциум, като за 
негов управител бил 
избран 63-годишният 
Свилен Р. Общата су-
ма била 75 400 лева, 
като част от парите са 
дадени на ръка.

Подсъдимата Мари-
анна К. има предходна 
съдимост за измами.
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Перничанин пози-

ра на художник:
- Искам да ме нари-

суваш в героична поза!
- И каква да е тя?
- Пред мен бутилка 

с ракия, а аз не съм я 
отворил!


Във всяка работа 

има три положителни 
неща: петък, заплата и 
отпуска!


акция в търговска-

та мрежа:
- Купи микровълно-

ва, миялна и пералня 
и ще получиш подарък 
гумена жена!


- обаждам се да ти 

кажа, че много те оби-
чам!

- Господине, обър-
кали сте номера, тук е 
фабриката за ракия в 
Троян.

- Да, знам!


еврейска поговор-
ка:

- От две злини тряб-
ва да избереш не по-
малката, а по-евтината!


само Ивет Лалова се 

прибира бързо от ра-
бота.


- как си ?
- Като куче.
- Как така?
- Всичко разбирам, 

но не мога да говоря...


- Барман, отвори ед-
на бира моля!

- Готово, 7 лева.
- Ааа не, затвори я!


ако искате вкъщи да 

ухае хубаво - никога не 
яжте боб!


- Днес съм адски 

нервна, не ме питай 
защо!

- Добре.
- Ето, на теб изобщо 

не ти пука!


- скъпи! Цяла нощ 
стенеше! Да не би да 
си сънувал с*кс с фо-
томодел?!

- Не се вълнувай, 
скъпа! Присъни ми се 
ти. Вече знаеш, че вся-
ка вечер сънувам кош-
мари!


имам пет връзки. 

Три магданоз и две 
копър.


Все пак на света има 

справедливост.
При съседа, който 

прави четири месе-
ца ремонт и ни буде-
ше в най-неподходя-
що време с бучене на 
бормашина, при при-
ключването на ремон-
та се пресели тъща му.  
Завинаги.


По-вълнуваща от 

първата брачна нощ мо-

же да бъде само първа-
та извънбрачна...


За да получат по-рав-

номерен тен на плажа, 
жените свалят сутиена 
на банския си, а мъже-
те свалят венчалната си 
халка.


с единодушно въз-

мущение жителите на 
квартала посрещнаха 
съобщението, че тяхна-
та детска площадка ще 
бъде премахната и ще 
се построи търговски 
център. 

А сега, моля ви се, 
къде ще си паркираме 
колите? Къде ще си из-
хвърляме боклука и къ-
де ще правят фигурки 
кучетата?!


– какъв е тоя грохот 

от твоята стая?
– Тате, това е „Рам-

щайн“.
– Сурова музика пи-

шат тия твои евреи...


З н а е т е 

ли, че: на ев-
рейска сват-
ба всеки си 
лепи пари 
на неговото 
чело!


ако един 
мъж чувства, 
че не мо-
же да живее 
без една же-
на, това още 
не означава, 
че ще може 
да живее с 
нея.


те скъсаха по рели-
гиозни причини. Тя вяр-
вала, че той има пари, а 
той нямал.


Циганин в спешното:
- Взéми го, ма сестру... 

Няма нито майка, нито 
баща... леля му го роди...


Въпрос към радио 

„Ереван“:
- Какво е диагноза?
Отговор на радиото:
- Диагнозата е увод, 

операцията - изложе-
ние, аутопсията - заклю-
чение...


Приемете, че един 

ден ще сте гълъбът, а 
друг ден ще сте стату-
ята.


Вчера окончателно 

се убедих, че мъжете 
са по-зле ка-
то шофьори 
от нас! Кара 
един пред 
мен и ник‘ва 
д и с т а н ц и я 
не спазва!


ако Пе-
търчо и Ми-
ми тръгнат 
от точка А 
през гора-
та и там от-
крият точка 
G, те няма да 
стигнат ско-
ро до точ-
ка В.


Чашката за кафе:
- Аз съм по-хубава!
Ракиената:
- Да, така е, но с теб 

никой не се чука...


обява в студентско 
общежитие.

- Ива вчера роди! Ця-
лото общежитие гласу-
вахме за име. Утре ще 
гласуваме за баща.


така се обърка живо-

тът, че като видиш 
някой да плаче 
на Терми-
нал 2, не 
з н а е ш 
п р и с -
т и г а 
л и , 
з а -
м и -
н а -
ва ли, 
или са 
му от-
краднали 
багажа.


Вървял си един 

програмист и гледа – 
жаба!

Взима я той, а тя му 
проговаря:

– Виж к`во, аз не съм 
обикновена жаба, аз 
съм принцеса.

Само ме целуни и ще 
видиш в каква хубава 
девойка ще се превър-
на.

Погледал я програ-
мистът и я сложил в 
джоба си. Повървял, по-
вървял, пък я извадил.

Пак почнала тя:
– Само ме целуни… и 

така няколко пъти.
Разплакала се жаба-

та, ядосала се:
– Няма ли да ме целу-

неш най-после!!!
– Виж сега – на мен 

принцеса не ми тряб-
ва, говореща жаба пò 
ме кефи!


най-голямото ми 

желание, свързано с пъ-
туване във времето, е да 
срещна себе си от пре-
ди 18 години и да се ут-
репя от бой!


Прибира се един 

човек от работа и гле-
да вратата му разбита. 
Влиза вътре и какво да 
види - стоят двама мъ-
жаги насред хола.

Почнали го на бой и 
накрая само успял да 

пешен опит да проче-
те следната новина:

- Президентът на 
Туркменистан Гурбан-
гули Мяликгулевич 
Бердимухамедов посе-
ти вулкана Ейяфятла-
йокутъл в Исландия...


Вълците издебна-

ли куче, обкръжили го, 
искат да го изядат. Ку-
чето се моли:

- Не ме убивайте, 
обещавам да ви 

помагам, да 
з а в р ъ -

щ а м 
о в -

ц е -
т е 

към вас...
Помислили 

вълците, оставили 
го живо. Две години то 
им помагало, учило ги, 
показвало им места и 
методи, ловувало заед-
но с тях... Обаче дошла 
много гладна зима. Ло-
вът неуспешен, вълци-
те гладни, отчаяни. Как-
во да правят? Решили 
все пак да изядат куче-
то. И го изяли. Костите 
погребали. Поставили 
надгробна плоча. Чудят 
се как да я надпишат, 
от кого? „От приятели“? 
Какви приятели, като са 
го изяли? „От врагове-
те?“ Не става - две го-
дини заедно ловува-
ли, гръб до гръб, всич-
ко точно... Помислили, 
помислили и написали: 
„От колегите“.


- ееех, как добре би 

ми дошъл един сладо-
лед в тая жега!!!

- Кажете, моля?!?
- Три бири...


съседка стара мома 

звъни на вратата на го-
тин съсед посред нощ.

Той:
- Кой е?
Тя:
- Сол да ви трябва?


- Мамооо, къде оти-

ваш?
- До НАП миличка.
- Ааа, ония дето раз-

дават ЕГН-та ли?


Знаете ли, че - мо-
мичетата от Чернобил 
не се обиждат на малки 
ц*ци, а на малко ц*ци.


- колко пъти пиеш в 

месеца?
- Ами зависи от ме-

сеца, понякога 30, по-
някога 31 пъти...


- комши, к‘ви бяха 

тея целувки снощи, чак 
вкъщи се чуваше!

- Аа, не ве, едни пи-
лешки шийгуни сму-
ках!

попита:
- Момчета, ама защо 

ме биете?
- Как да не те бием, 

бе?! Телевизор „Велико 
Търново“, печка „Меч-
та“, хладилник „Мраз“, 
пари няма, злато ня-
ма, нищо няма - от ка-
къв зор си сложил тази 
блиндирана врата, ами 
решетките?! Ти що лъ-
жеш хората, бе?!


- ало, 0878ХХХХХХ 
ли е?

- Не.
- Тогава защо вдигаш, 

бе?


срещат се трима ев-
ропейци: французин, 
немец и украинец. И за-
почват да спорят - в коя 
държава по заведения-
та има повече аванта. 
Французинът разказва:

- Идваш у нас, влизаш 
в ресторанта, поръчваш 
си чаша шампанско, а 
после ти наливат още 
една - безплатно.

Немецът:
- Това са глупости, у 

нас влизаш в бара, по-
ръчваш си бира, а по-
сле още две получаваш 
безплатно!

Украинецът:
- Слаба ракия сте вие. 

У нас, влизаш в дискоте-
ката, поръчваш си чаша 
водка, после безплатно 
те хранят, поят, после 
те карат с кола до ви-
лата, после с*кс (който 
също е безплатен), а на 
сутринта безплатно те 
карат до вас и накрая 
даже и пари ти дават...

Немецът и французи-
нът полудели:

- А стига, бе! С теб ли 
се е случило това?

Украинецът:
- Не, аз то-

ва не съм го 
пробвал. Сес-
тра ми разказ-
ваше...


случва се, 

гледаш чове-
ка и знаеш, че 
лъже. А очите 
му едни чисти, 
чисти... и раз-
бираш, че лъ-
же от душа!


говорител 

на новините 
се гръмна в 
ефир след по-
редния неус-



27.XI. - 3.XII.2019 г.
48

2

Български40 Хумор Хумор

Умозаключения

На пенсионера П. му 
призля от глад и пад-
на на пл. “Славейков” в 
столицата на Република 
България. 

Около него се засуе-
тиха хора. 

А когато пристигна 
линейката на “Бърза по-
мощ”, пенсионерът П. 
не даваше признаци на 
живот. Пулс няма, сър-
цето му спряло – абсо-
лютна клинична смърт.

Но, вместо просто да 
попълнят смъртния акт, 
лекарят и сестрата за-
почнаха истинска бор-
ба за спасяването на 
един човешки живот, 
ако животът на който и 
да е пенсионер при на-
стоящите условия може 
да се нарече човешки.

Лекарят нанесе юм-
ручен удар в сърдечна-
та му област, а сестрата, 
която не беше гнуслива, 
се захване да му прави 
дишане уста в уста.

И дали защото току-
що беше яла баничка, 
но чудото стана!

Пенсионерът П. отво-
ри очи.

И... заплака.
Крайно заинтригу-

страницата подготви иван ВасеВ

над пл. “Славейков”, той 
видял и суетенето на хо-
рата, и пристигането на 
линейката. 

После полетял в ня-
какъв тунел, а накрая – 
светлина! 

И се озовал сред буй-

ван, лично го изпрово-
дих впоследствие до до-
ма му, а по пътя той ми 
разказа...

С него станало нещо 
странно. Усетил, че се 
отделя от тялото си. Из-
висен на няколко метра 

До отвъдното и назад

Епиграми

НОВА РОЛЯ
Днес на житейската сцена
хората даже не стенат.
Вече не са актьори те,
а заместват декорите.

КОНТРАВЪПРОС
Аз Хамлета хванах натясно,
след като пивнах три по сто.
Да бъдем или не е ясно –
ще бъдем! Но питам - защо?

на тропическа расти-
телност. 

На огромна поляна 
го чакали всичките му 
роднини, споминали 
се преди него. 

Те седели около бо-
гата трапеза. Дъвчели 
с ослепителни лакалу-
тени зъби всевъзмож-
ни лакомства и пиели 
до насита натурални 
сокове от южни пло-
дове. 

Много се зарадвал 
пенсионерът П., че е 
сред свои, и то в така-
ва обстановка, и тък-
мо да се присъедини 
към трапезата, баба му 
по майчина линия го 
спряла с думите: 

“На тебе ти е още ра-
но, чедо. Трябва да се 
върнеш долу.” 

И пенсионерът П. 
отворил очи за свой 
най-голям ужас... 

-  Що ми трябваше да 
се свестявам! – изхли-
па той, след което за-
мислено продължил: 

-  Все пак доста по-
лежах на снега. Не мо-
же да не съм хванал 
пневмония...

В насълзените му 
очи ясно видях пла-
хите пламъчета на на-
деждата.

Васил сотироВ

Като хората 

ОткрОвения

Кокетка

пруга й – елена.
3. Да се предоставят 

на мечката още пет ко-
шера за лично ползване.

4. Да се назначи лиси-
цата за възпитателка в 
заешкото училище.

5. Да се присвои на 
вълка званието „поче-

тен вегетарианец“.
Ала след гръмки де-

бати, комисията отло-
жи разглеждането на 
въпросите. Членовете 
й решиха да се запоз-
наят с богатия опит на 
хората при решаване-
то на подобни пробле-

Аз си имам леля - Първолетка,
леля си плете бронежилетка.
Леля времето си разпределя
и плете от петък до неделя.
Леля в разни кръгове се движи,
дето й създават много грижи:
всички тези лелини познати
имат пушки, имат

 автомати.
Леля разполага с крупни

 суми,
но пести за бомби и 

куршуми,
щото от Бояна до „Обеля“
всеки иска леля да 

отстреля.
Леля ми умее да се варди
от ченгета и от бодигарди,
ето - мойта леля 

Първолетка
си плете бронирана 

жилетка.
Каква кокетка! Каква кокетка!
Каква кокетка е леля Първолетка.

Божидар тоМоВ

ми, тъй като, кой знае 
откъде, таралежът бе 
дочул, че те ги реша-
ват с помощта на връз-
ки. А е добре извест-
но, че горските обита-
тели все още ходят бо-
си и поради това бяха 
още боси в това отно-
шение…

атанас  ЖеляЗоВ

Горската комисия 
по социалните и 
морални въпро-

си беше затруднена 
от поставените й та-
кива за разрешаване :

1. Да се отпусне жи-
лище на охлюва.

2. Да се разгледа по-
ведението на сърната, 
с оглед все по–нара-
стващите рога на съ-

 Най-лек е онзи, който е натежал от дос-
тойнства.
 Най-бързо повяхва онова, което е жи-

вяло у нас.
 И предпазливостта може да се превър-

не в безплодно бавене.
 Когато безчестието ни води, корупция-

та става учител.
 Този, когото виждаме в спомените си, в 

момента не е същият.
 Спомените поглъщат човека като буря.

Борис ананиеВ

крайпътният знак се скарал 
на шофьорите:
- гледайте си пътя! В деколте-
то на спътничката ви няма ни-
що интересно.
копоят се оплакал на овчар-
ското куче:
- тръгнахме на лов за вещици, 
но те ни хванаха.
кокошката казала на гъска-
та:
- нашият петел никога няма да 
изкукурига толкова много, че 
да започне да снася яйца!
Златната рибка попитала ри-
баря:
- какво ти е най-голямото же-

лание?
той, без да се замисли, отго-
ворил:
- Да ми възстановиш всичките 
пари, които изхарчих при твое-
то улавяне! Златна ми излезе…
гълъбът на мира заявил 
пред журналисти:
- лулата на мира може да се на-
пълни с барут.
конят казал на магарето: - 
ако не хвърлиш самара с ез-
дача, още дълго ще теглиш.
и деветата дупка на кавала 
я залъгват с ала-бала.
нафталинът казал на знаме-
носеца: турхан расиеВ

анатолий станкУлОв

любомир МетоДиеВ спешна помощ

слави  БОрисОв

- не всички дупки в знамето 
са от куршуми. Повечето са от 
молци!
реплика на една кьорсофра:
- Пред държавната трапеза ни-
кой не се прави на сляп.
конят от цирка сподели пред 
дресираното куче:
- носът ми умира за мирис на 
оборска тор от родния край!
В село без кучета написали 
такъв лозунг:
- тук и кучетата са умрели от 
глад.
нощницата в гардероба се 
похвалила пред закачалката:
- аз съм дневното облекло на 
нощните птички!


