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„П“

Твърде вероятно е да има отклонение от „Турски 
поток” и някаква тръбичка да мине през родината за 
Сърбия, Италия и т. н. Може би ще получаваме руски 
газ от комшиите – там ще е кранът, ще отпускат 
евентуални количества синьо гориво по значител-
но по-различна цена от предвидената в проваления 
„Южен поток”…

Въпреки напъните на десни русофоби да препънат 
възобновяването на централата в Белене мрачните 
прогнози на евродепутата Малинов са въздух под на-
лягане. Китайците имат сериозен интерес и с кому-
нистически юани, а не с долари след няколко години 
на наша територия ще завъртят реакторите на 
Втора атомна. Износи ли се окончателно гордост-
та на българо-съветската дружба АЕЦ „Козлодуй”, 
потомците на Мао Дзедун ще помагат с необходими-
те киловати. Цените със сигурност ще са по-високи 
от онези, дето сами щяхме да изчисляваме с право-
то на собственици. 

В двата случая важи поговорката „Изпуснеш ли пи-
томното, гониш дивото!”. Виновниците са известни 
– некадърни, корумпирани управници, застанали в ра-
болепен поклон пред Брюксел и Вашингтон. Пита се 
в задачата: онези, които пращаме в парламента и 
Министерския съвет, ли са диванета, или електора-
тът, гласувал за тях, без да мисли кой за какво дра-
па към властта?!

подписка за 
преизчисляване 
на пенсиите

Защо не се увеличава 
гарантираният 

минимален доход
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Íикóëäен

Никулден праз-
нуваме в чест на 

ите, ще направим та-
кова предложение и 
в бюджета за 2019 го-
дина. Правителството 
предложи в бюджета 
за 2018 г. пенсиите 
да бъдат повишени с 
швейцарското прави-
ло с 5,7 процента от 
1 юли. 

Определиха проектобюджета на Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП) за 2019 г. като „инертен”. 

Край село Ветрен Дунавът е най-тесен, 
около километър. Някога можело да се 
наведеш над него и да наплискаш лице-
то си през лятото. Мислите се разхлаж-
дат и тръгват да скитат на воля по дунав-
ския бряг. Тук има история, но и настоя-
ще, за бъдещето никой нищо не говори.

Без 
музика 
няма 

живот

„Внасяме над 30 000 подписа на пен-
сионерите за преизчисляване на пенси-

Големият кошмар 
на управниците в пе-
риода на прехода от 
социализъм към ка-
питализъм е обеди-
нението на пенси-
онерите. Прави се 
всичко възможно те 
да се разделят на бе-
дни, по-бедни и най-
бедни, на сини, жъл-
ти, червени, нацио-
налисти, гербаджии 
и прочее, за да бъдат 
лъгани и ограбвани. Военно-патриотични пенсионерски организации 

протестираха пред парламента

Абонаментна кампания 2019

Остават броени дни до приключване на або-
нирането за 2019 г. Не чакайте последния ден 
– 15 декември! Разходете се до пощенските 
станции. Настоявайте пред пощальона да ви 
гарантира получаването на любимия вестник 
в дома. Така ще бъдем заедно и първи ще нау-
чавате премълчавани истини за процесите и 
явленията в многострадалната родина. От 
вашето доверие зависи силата на „Пенсионе-
ри – За вашето здраве” - вестника, борец за 
правата на най-мъдрото беловласо поколе-
ние на България.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ СРОКА!

На стр. 4

На стр. 22

В Париж има място, на което влюбените отиват, за 
да дадат клетва за вярност. Това е гробът на Ив Мон-
тан и Симон Синьоре на Пер-Лашез.

Очаквайте

На стр. 6

На стр. 5

свети Нико-
лай Мирли-
кийски Чудо-
творец,  по-
к р о в и т е л 
на морета-
та, езера-
та и реки-
те, на моря-
ците и ри-
барите, на 
семейство-
то и рода. 
На този ден 
п р а з н у в а т 
Никола, Ни-
колай, Нико-
лина, Ненка, 
Нино. Освен 
моряците и 
рибарите за 
свой праз-
ник го прие-

мат банкерите 
и търговците.

6 ДЕкЕмври

Гостува ни 
световноизвестният 

цигулар Веско 
ЕШКЕНАЗИ
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ОТГОВАРя АДВОКАТ КРЪСТАН ВЛАДИМИРОВ – СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИя

Защитавайте правата си
Нашата  читателка 

кунка Паунова от с. 
войсил, община мари-
ца, обл. Пловдивска, ни 
пише дълго писмо, в ко-
ето изразява недовол-
ство от кмета на общи-
ната в гр. Брезово Радьо 
Маколов, който е от род-
ното му село Отец Кири-
лово, което се намира на 
7 км от този град. Тя спо-
деля с нас, че кметът на 
общината не я е освобо-
дил от плащането на так-
са смет – сметосъбиране 
и сметоизвозване, което 
по нейна преценка е не-
справедливо, тъй като в 
имота, който го има, не се 
живее и той не се използ-
ва от години. Г-жа Пау-
нова съобщава в писмо-
то си също, че  по повод 
имота има проблеми със 
своя брат, който е „веч-
но пиян и се заканва, че 
където ме срещне, ще ме 
убие. Причината за това 
е, защото майка ми е при-
писала нейната част и на 
сестрините ми деца съ-
що на мене, а не на не-
го“. В писмото госпожата 

споделя колко трудно се 
живее на днешно време 
и колко несправедливо-
сти има в обществото ни, 
което е неоспорим факт 
и ние в редакцията  го 
споделяме.

 Както се виж-
да от извад-
ките от 
п и с м о -
то, тук 
п р о -
б л е -
м и -
те са 
два и 
са ко-
ренно 
различ-
ни.

П ъ р в и -
ят проблем е 
за плащането на 
такса смет от собстве-
ници на имоти, които не 
ги ползват и не живеят 
в тях. Ще отговоря по 
принцип, тъй като всяка 
община определя мест-
ните такси и данъци. Те 
се гласуват от общински-
те съвети на населените 
места. Също на сесия на 

общинския съвет се гла-
сува коя категория имо-
ти и лица да бъдат осво-
бодени от тези плаща-
ния. Кметът на общината 
е длъжен след приемане 

на бюджета да органи-
зира и събира 

определе-
ните да-

нъци и 
такси. 
З а -
това 
м и -
с л я , 
че в 
този 

с м и -
с ъ л 

той не 
би могъл 

да има някак-
во субективно, не-

гативно отношение към 
вас, за каквото говорите 
в писмото. 

 Другият въпрос, кой-
то поставяте в писмото, 
очевидно е свързан с ло-
шите отношения между 
вас и брат ви по повод 
имота. Тук бихме ви по-
съветвали, ако имате до-

подписка за преизчисляване...
От стр. 1
Подписката про-

дължава. Тя е под-
крепена и от млади 
хора", съобщи Кор-
нелия Нинова. 

Подписката бе 
представена от пен-
сионерка от Хаско-
во, която обясни, че 
тя e публикувана във 
вестник „Пенсионе-
ри”, след което полу-

чила силна подкрепа 
от цялата страна.

"Ние ще я внесем 
в деловодството. От-
давна настояваме 
всички пенсии да бъ-
дат преизчислени с 
друг средноосигу-
рителен доход. Вне-
сли сме предложе-
ние в бюджета меж-
ду първо и второ че-
тене. Това ще стру-

ва на бюджета 800 
млн. лв. и сме посо-
чили откъде да дой-
дат тези пари. Под-
крепяме исканията и 
не само - провежда-
ме тази политика го-
дини наред, защото 
смятам, че възраст-
ните хора са едни 
от най-ощетените в 
страната", допълни 
лидерът на БСП. Уве-

личението от 5,7%, 
което се предлага в 
бюджет 2018, ще бъ-
де изядено от ин-
флацията.

Корнелия Нинова 
уточни, че  БСП ще 
настоява за преиз-
числяване, и изрази 
радостта си, че има 
зад гърба си такава 
подкрепа.Електронни 

гривни ще пазят 
възрастните хора Продължение от бр. 48

За съжаление понякога чета из-
казвания на хора, явно неразбира-
щи проблема, че видиш ли, еди-
кои  си хитреци умишлено отива-
ли да работят 3-4 години на места 
с високи заплати и съответно взели 
по-високи пенсии. Тези хора изоб-
що не искат да проумеят, че това е 
постигнато с труд при тежки усло-
вия и с цената на здравето им, пък 
и това, което са придобили, е ни-
щожно в сравнение с онова, при-
добито от новобогаташите. 

Освен това има начин да се на-
прави така, че законът да не още-
тява никого. Достатъчно е той да се 
промени и да се даде право всеки 
да избере най-благоприятния за 
себе си начин за пенсиониране – 
било с двата коефициента или са-
мо с този след 1.1.1997 г. Мисля, че 
това е най-добрият вариант на из-
менение на закона.

Искам да обърнете внимание и 
на един друг проблем на пенсион-
ната реформа. Преди 3 години ре-
шиха, че коефициентът за тежест 
на 1 година осигурителен стаж ще 
расте до 1,5, и то на много малки 
стъпки. След като хората чакаха Страницата подготви 

Маргарита ЛОЗАНОВА

проблеми в пенсионната система

м. стоЯНов, ваш дългогодишен 
читател, софия

казателства, че брат ви 
ви е заплашвал с убий-
ство, да се отнесете с 
молба до районната про-
куратура. За тези закани 
той може да носи наказа-
телна отговорност. 

 Аз обаче искам да от-
правя и един упрек към 
вас. Вие на практика сте 
почти едноличен соб-
ственик на този имот. Де-
лът на брат ви е много 
малък. Имам чувството, 
че сте се примирили с то-
ва положение брат ви да 
издевателства над вас и 
вашата собственост. Тър-
сите причини едва ли не 
във властта – общината, 
кмета, а не в пасивната 
си позиция. Вие прос-
то следва да отстоявате 
правата си по този имот. 
Не знам имате ли деца 
или не, но би следвало 
някой ваш близък да ви 
помогне да се борите 
за опазване на собстве-
ността, която сте придо-
били по наследство или 
друг начин. Всеки е длъ-
жен да отстоява правата 
си. Всеки следва да пази 
имотите си и да защита-
ва интересите си на чо-
век, на гражданин.

През 2019 г. мъжете ще се пенсионират на 64 
г. и 2 месеца с 38 г. и 8 месеца стаж. Жените из-
лизат в пенсия на 61 г. и 4 месеца с 35 г. и 8 ме-
сеца стаж.

За хората, които не могат да изпълнят услови-
ето за стажа, възрастта за излизане в пенсия е 66 
г. и 4 месеца, като те трябва да са се осигурява-
ли поне 15 г.

И през 2019 г. работещите в трета категория 
имат възможност да излязат по-рано в пенсия – 
до една година преди възрастта, ако имат дос-
татъчно стаж. За всеки месец, който не достига, 
пенсията се намалява с 0,4%.

Военните и полицаите ще се пенсионират на 
53 г. и 4 месеца с 27 години стаж, от които 2/3 в 
системата, независимо от пола им. Докато бале-
рините и танцьорите трябва да имат навърше-
ни 43 г. и 4 месеца и осигуряване от 25 години.

От Националния осигурителен институт изпра-
щат писма до всички, на които им предстои да се 
пенсионират до шест месеца. В тях се описват ус-
ловията и документите.

От 1 януари коефициентът на тежест на годи-
на стаж при пенсиониране ще е вече 1,2, а от 1 
юли всички пенсии ще нараснат с 5,7%. Така ми-
нималната ще стане 219,43 лв. Средната пък ще 
достигне 386,27 лв., което е с 23,45 лв. повече от 
тази година.

Социалната пенсия за старост от 1 юли ще се 
вдигне от 125,58 на 132,74 лв. Таванът остава, но 
ще се повиши до 1200 лв.

За пенсии догодина са предвидени общо 9,989 
млрд. лв.

Възрастта се вдига
от 1 януари  

Електронни гривни ще бъдат сложени на ръцете на 
50 възрастни хора в Генуа в рамките на експеримент, 
свързан със сигурността им. 

Ако той се окаже успешен, ще бъде приложен и при 
други самотни възрастни жени и мъже. Гривните ще 
бъдат свързани по електронен път с домовете на въз-
растните хора, както и с приемащи апаратури в соци-
алните служби.  Както гривните, така и уеб-камери в 

домовете на пенсионерите ще предават данни за тях 
на социалните служители. Гривните ще дават инфор-
мация за здравословното състояние на възрастния 
човек във всеки един момент. Те ще сигнализират в 
случай на продължителна неподвижност на носещия 
гривната. Подобни устройства бяха вече „монтирани“ 
на възрастни хора и в Парма и Флоренция. 

Националният осигурителен институт обявява, 
че размерът на средния осигурителен доход за 
страната за септември 2018 г. е 897,33 лв. Сред-
номесечният осигурителен доход за страната за 
периода от 1.10.2017 г. до 30.9.2018 г. е 873,37 лв.

Определеният средномесечен осигурителен 
доход за страната за посочения период служи 
при изчисляване размерите на новоотпуснати-
те пенсии през октомври 2018 г. съгласно чл. 70, 
ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средниÿт осигуритеëен 
доõод за септеìâри 

споделяме.
 Както се виж-

да от извад-
ките от 
п и с м о -
то, тук 
п р о -

на бюджета да органи-
зира и събира 

определе-
ните да-

различ-

П ъ р в и -
ят проблем е 

такси. 
З а -

този 
с м и -

с ъ л 
той не 

би могъл 
да има някак-

во субективно, не-

9-10 години, за да се увеличи този 
коефициент от 1,1 на 1,2, депутати-
те тогава решиха тази една десета 
да я раздробят за още 3 години. 
Това беше крайно несправедливо 
и нечестно и затова сме държава-
та с най-ниските пенсии в Европа. 
Ето защо трябва и коефициентът за 
тежест на една година осигурите-
лен стаж да се увеличи поне до 2,5. 

И още нещо. По мое мнение е 
нужно при индексирането на пен-
сиите да се премахне процентният 
принцип, защото при него еднакъв 
процент към различни числа раз-
тваря ножицата в ущърб на ниски-
те пенсии, а това не е справедливо. 

Пенсиите трябва да се уве-
личават с еднаква глобална 
сума за всички. Само така ня-
ма да се наруши съотноше-
нието, определено в момен-
та на пенсионирането и при-
ето за справедливо.

И последно по отношение 
на пенсионните проблеми. 
Искам да засегна въпроса с 
така наречените вдовишки 
добавки. Вече минаха мно-
го години, откакто управля-
ващите спряха нарастване-

то на процента – 26,5%, от пенси-
ята на починалия съпруг. Според 
мен всяко правителство трябва по 
време на мандата си поне веднъж 
да увеличава този процент, за да 
достигне не 40%, както е по досе-
гашния закон, а до 50 на сто, както 
е по Закона за наследството. 

Като начало според мен още от 
1.1.2019 г. процентът трябва да на-
расне от 26,5 на 33,33%, или една 
трета от пенсията на съпруга, кого-
то вече го няма.
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кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери

Среща на балканските 
омбудсмани

Омбудсманът Мая Мано-
лова бе избрана за председа-
тел на мрежата на балкански-
те омбудсмани, която днес бе 
създадена в София с участие-
то на 13 държави от региона, 
между които Сърбия, Черна 
гора, Хърватска, Босна и Хер-
цеговина, Румъния.

Бюджет на НЗОк

Парламентът прие рам-
ката на бюджета на НЗОК за 
2019 година. "За" гласуваха 91 
народни представители, 51 
бяха "против", а 12 се въздър-
жаха. Депутатите отхвърлиха 
предложената от БСП рамка 
за бюджета на НЗОК. В нея се 
предвиждаха допълнителни 
приходи от 140 млн. лв.
Електронни винетки

От 17 декември ще се пус-
не продажбата на електрон-
ни винетки. До края на го-
дината ще бъдат инсталира-
ни 500 терминала за самооб-
служване предимно по бен-
зиностанциите на пътната 
мрежа.
Финансови проблеми
Близо 53 на сто от бълга-

рите не са могли да се спра-
вят с неочаквани финансови 
разходи през миналата годи-
на, показват данни от анализ 
на Евростат.

Спестявания  
на домакинствата

Домакинствата в Бълга-
рия продължават да трупат 
пари в банките, въпреки че 
лихвите са близо до 0%, а ко-
гато се включи и инфлацията 
в сметката, депозитите носят 
само загуби.

Парите растат за едни, за други не

Средната заплата намаля

сДс предлага лети-
ще „софия” да бъде 
прекръстено на „Желю 
Желев”. Защо не?! По 
времето на сДс започ-
на масовата емиграция, 
старата сграда  едва по-
бираше куфарите на за-
минаващите, тъй че ле-
тището си струва да се 
свърже с това крушира-
ло трибуквие.

иво Христов

Демографска пустиня
вината от тези 30 години 
страната ни е на печал-
ното първо място по ес-
тествен прираст - с минус 
6,5 промила, но причина-

та не е в раждаемостта, а 
е в изключително висока-
та смъртност у нас - 15,5 
промила", каза ученият.

По думите на доц. Бър-
даров сега България е на 
първо място в Европа по 
обща смъртност.

Според доц. Бърдаров 
притеснителни са проце-
сите, които настъпват в 
етническата и във въз-
растовата структура на 

населението у 
нас.

"Ромите с 
висше образо-
вание у нас са 
0,5%, със сред-
но образование 
са 9%, или над 
90% от ромите 
са с по-ниско от 
средното обра-
зование", каза 

ученият. Той сподели, че 
преди десет години на 
100 излизащи българи в 
пенсионна възраст дру-
ги 124 са влизали в ак-
тивна възраст. Този кое-
фициент днес е 100 на 62, 
но във Видин, Габрово и 

Смолян е около 100 на 40.
Доц. Надежда Илие-

ва прогнозира, че само 
след 12 години 20% от 
населените места в Бъл-
гария ще са без трудос-
пособно население. Зато-
ва според нея до 2030 г. 
трябва да бъде направе-
на времева и простран-
ствена прогноза на насе-
лението в България.

"Може да се вземат 
трайни решения, за да 
може тази демографска 
тенденция да бъде обър-
ната, и те са свързани с 
това да задържим млади-
те хора в България, но и 
да върнем повече млади 
хора в страната, които са 
заминали да учат или ра-
ботят в чужбина", комен-
тира доц. Георги Бърда-
ров.

За 30 години - от 
2001 до 2030 г., на-
селението в Бъл-

гария ще намалее с 
1 450 000 души. Това 
предвижда демограф-
ска прогноза от анализ, 
изготвен от експертите 
по демография доц. Ге-
орги Бърдаров и доц. 
д-р Надежда Илиева.

Според демографска-
та прогноза през 2030 
г. 42% от населението в 
страната ще бъде съсре-
доточено в шест града - 
София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе и Стара За-
гора. Прогнозира се съ-
що през 2030 г. 20% от 
населените места у нас да 
бъдат обезлюдени, а през 
2001 г. са били едва 2%.

Заради процесите на 
намаление на населени-
ето прогнозата на учени-
те към 2030 г. е 60% от те-
риторията на страната да 

се превърне в демограф-
ска пустиня.

Доц. Бърдаров посочи, 
че в последните години 
за демография у нас се го-
вори с две 
клишета и 
те са свър-
зани с ни-
ската раж-
даемост и с 
намалява-
нето на на-
селението 
в абсолют-
ни бройки.

Д о ц . 
Бърдаров обобщи тезата 
си, че "България е един-
ствената държава в све-
та, която в продължение 
на 30 години не е излязла 
от "тройката" на държа-
вите с висок отрицателен 
естествен прираст. Поло-

Защо не се увеличава 
гарантираният 

минимален доход
От стр. 1
Сред причините за това са липсата на промени 

при доходните критерии за получаване на детски 
надбавки, продължаващата липса на връзка между 
политиките по заетостта и случващото се на пазара 
на труда, както и някои законодателни промени (ка-
то задължението на работодателите да наемат хора с 
увреждания), които не намират бюджетна подкрепа 
в програмите за адаптиране на работни места. Сред 
съществуващите проблеми, които не намират свое-
то решение в проектобюджета, е и състоянието на 
помощите, отпускани на база гарантирания мини-
мален доход (ГМД).

ГМД е един от малкото работещи инструменти 
на социалното подпомагане у нас, поне що се ка-
сае до способността му да идентифицира и достиг-
не до крайно нуждаещите се. Това става както на 
база редица критерии за дохода и благосъстояние-
то на бенефициентите, така и на други индивидуал-
ни критерии като възраст и структура на домакин-
ството. В същото време размерът на ГМД, който и 
през 2019 г. ще остане 75 лв., продължава да изо-
става зад практически всички видове индикатори 
за благосъстояние.

Въпреки 10-левовите увеличения през 2009 и 
2018 г. в периода между 2007 и 2019 г. (за която ве-
че имаме обявени размерите и на трите показате-
ля) относителният размер на ГМД спада от 36% на 
22% от линията на бедност и от 31% на 13% от раз-
мера на минималната работна заплата. 

Защо се получава така, че ГМД не може да бъде 
увеличен? Можем да разпределим социалните по-
мощи, обвързани с ГМД, на три основни групи:

- Социални помощи, отпускани по програма "Пре-
доставяне на социални помощи при прилагане на 
диференциран подход" (месечни и еднократни по-
мощи за най-нуждаещите се, помощи за наем на об-
щинско жилище, целева диагностика и лечение и др.) 
– през 2017 г. включва около 41 хил. бенефициенти 
и разходи за 35,5 млн. лв.

- Месечни помощи за отопление по програма 
„Осигуряване на целева социална защита за ото-
пление на населението с ниски доходи” – през 2017 
г. включва 205 хил. бенефициенти и разходи за 74,3 
млн. лв.

- Месечни добавки за социална интеграция по 
програма „Интеграция на хората с увреждания” – 
през 2017 г. включва над 500 хил. бенефициенти и 
разходи за 131,6 млн. лв.

През 2017 г. „класическите” месечни и еднократ-
ни социални помощи формират по-малко от 15% от 
общите разходи, свързани с ГМД, докато цели 54% 
от тях са насочени към добавки за социална инте-
грация на хората с увреждания.

Всяко адекватно покачване на ГМД автоматично 
ще доведе до лавинообразно нарастване на разхо-
дите за подкрепа на хората с увреждания – фактор, 
който безспорно възпира подобни идеи. 

средно образование на-
пример, които са и най-
масово търсещи работа 
в чужбина, казват, че ги 
устройват между 1000 и 
2000 лв., тези с висше об-
разование – между 2000-
3000 лв. „Много малко 
са тези – около 10% от 
всички с настройка да 
заминат, които казват, 

че и 3000 лв. не са им 
достатъчни”, посочва 
още Калфин. Според не-
го това показва, че про-
блемът е решим. „Запла-
тите в България растат, 
но не равномерно”, от-
беляза още той и допъл-
ни, че „за някои растат 
много бързо, за други са 
замръзнали”. 

През третото тримесечие на 2018 
г. средната месечна работна заплата 
e 1117 лв. и намалява спрямо второ-
то тримесечие на 2018 г. с 0,7%. Ико-
номическите дейности, в които е ре-
гистрирано най-голямо намаление, са 
"Финансови и застрахователни дей-
ности" - с 5,6%, и "Административни 
и спомагателни дейности" и "Образо-
вание" - по 2,5%. Това става ясно от 
публикуваните данни на Националния 
статистически институт.

През третото тримесечие на 2018 г. 
средната месечна работна заплата на-
раства със 7,7% спрямо третото три-
месечие на 2017 г., като най-голямо e 
увеличението в икономическите дей-
ности "Създаване и разпространение 

на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения" - с 13,4%, "Хотели-
ерство и ресторантьорство" - с 12,0%, 
и "Образование" - с 10,2%.

Само един отрасъл - "Създаване и 
разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобще-
ния", може да се похвали със средна 
брутна работна заплата над 2000 ле-
ва - 2661 лева, показват още данните.

Най-близо до него са "Финансови и 
застрахователни дейности" - 1815 ле-
ва и "Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна енергия 
и на газообразни горива" - 1804 лева.

Най-ниско е възнаграждението в 
"Хотелиерство и ресторантьорство" - 
707 лева месечно.

Всяка трета бензиностанция у нас 
има проблеми с измервателните уре-
ди и мами потребителите с грамажа 
на горивото.

Това обясни Иво Атанасов, зам.-
председател на ДАМТН. Институци-
ята е проверила качеството на най-
използваните у нас горива – бензин 
и дизел. От 46 проверени обекта все-
ки трети има проблем със средствата 
за измерване.

„Това означава, че ни удрят в ко-
личеството. Зареждаме 20 л, а са ни 
сипали 18”, обясни Атанасов. Това се 

установява след проверка на инсти-
туцията през тази година. „Основно 
това става в малките бензиностан-
ции, НАП може да каже какво коли-
чество влиза и какво излиза от обек-
та”, уточни той.

Наложени са имуществени санк-
ции за над 1 млн. лв. заради открити 
нарушения в качеството на гориво-
то. „При 90% от случаите на несъот-
ветствие става дума за смесване на 
едното гориво с другото. Касае се за 
небрежност по време на транспорт”, 
уточни Атанасов.

Мотивите за желание 
за емиграция сред бъл-
гарите са свързани най-
вече със заплатата. То-
ва каза бившият минис-
тър на труда и социална-
та политика Ивайло Кал-
фин. „Ако има малко над 
4 млн. души в България, 
които са между 18 и 64 в 
трудоспособна възраст, 
всеки четвърти от тях, 
което е над 1 млн., об-
мисля варианти за еми-
грация. 95% търсят по-
добро заплащане”, посо-
чи Калфин.

Той коментира, че по-
сочените от хората суми, 
които биха ги задържали 
в страната, не са толко-
ва невъзможни. Тези със 

мамят ли бензиностанциите
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От стр. 1
Създателите на матери-

алните блага на родината са 
упреквани за греховната си 
младост и натикани в зад-
ния двор на обществото с 
надеждата максимално бър-
зо да си отидат от този свят 
заедно със спомена за спра-
ведлив, спокоен и сит живот. 
Така заехме първите места 
по смъртност и нищета в Ев-
ропа…

Борбата на нашия-ваш 
вестник „Пенсионери” ве-
че двадесет и осма година 
е движенията, съюзите и об-
щинските клубове на пенсио-
нерите да не спорят помежду 
си кой да води бащина дру-
жина, да не се обвиняват за 
щяло и нещяло, а да стегнат 
редиците, да излъчат общо национал-
но ръководство и то да бъде техният 
официален представител пред власт-
та. Да поставят проблемите и изискват 
от онези, които според конституцията 
са длъжни да ни служат, да го правят 
честно и отговорно. Да разпределят 
общите средства така, че старините 
ни да бъдат достойни.

Онова, от което господарите на 
държавата се боят, е на път да се слу-
чи. Обнадеждаващо е решението на 
ръководствата на военно-патриотич-
ни и пенсионерски организации заед-
но да провеждат протестните си ми-
тинги. Радващо е, че оцеляващите с по 
200 лв. месечно нашенци и бивши офи-
цери с доста по-високи доходи заста-
ват рамо до рамо. Полковници и гене-
рали са гневни не че няма да получат 
по 40 лв. милостиня за Коледа, а поне-
же са се клели да бранят народа. Над 
най-достойната и мъдра част от не-
го се провежда геноцид. Техният глас 
звучи значително по-силно от онзи на 
обединителя Сава Гърбузанов, пред-
седателя, заложил апартамента си, за 
да финансира общото дело, и починал 
в мизерия. Така е не само поради фа-
кта, че до вчера доста от тях са били в 
бойните поделения, но и заради воля-
та и решимостта да се борят до побе-
да, присъщи на професията им. При-
съствието на второто по рода си ме-
роприятие на ограничен брой медии 
доказва, че властта се страхува от тях.

Предлагаме ви щрихи от събитието 
на участници в него. 

еМоЦИЯТа
„Лошо време. Студ и сняг. Тежко и за 

възрастните и болните хора. Но дой-

доха пред парламента. И мръзнаха. И 
искаха да ги видят депутатите, за да 
се смилят, да ги пожалят, да призна-
ят, че пенсията от 200-300 лв. е кол-
кото дневната им надница.

Видях сред протестиращите коле-
ги, офицери и приятели, които уважа-
вам и зная как трудно живеят. И за-
ради шепите лекарства, които при-
емат преди всекидневната си скром-
на закуска.

От сдружението „За честта на па-
гона” потвърждаваме думите на изка-
залите се Александър Попов, Цветан 

4 Политика Общество

Провокация с 
предизборна цел

Догодина през март са прези-
дентските избори в Украйна. По-
пулярността на Порошенко е из-
ключително ниска – 5% рейтинг. 
Води Юлия Тимошенко с около 
20 на сто одобрение. На гласопо-
давателите явно не допадат реак-
ционното управление и угодниче-
ството към Запада и САЩ. Общото 
настроение е за промяна на агре-
сивния курс към Русия. Над 60% 
от украинците признават своя съ-
сед за Големия брат!

Тази обстановка дава основа-
ние на обективни анализатори да 
разглеждат конфликта в Черно мо-
ре като провокация на Киев, лич-
но разпоредена от Порошенко за 
вдигане на рейтинга, евентуално 
отлагане на изборите и привлича-
не на международното внимание. 

Хронологията е известна. Три 
бойни плавателни съда навлизат 
в териториалните води на Руската 
федерация и отказват да се подчи-
нят на разпорежданията на гранич-
ните власти. На пълен ход се на-
сочват към новопостроения мост, 
свързващ Крим с родината майка. 
Имайки предвид призивите на ул-
традесни националисти, заемащи 

ръководни постове в Киев, мос-
тът да бъде взривен, граничари-
те са принудени да употребят си-
ла. Ранени са трима моряци, кате-
рите са арестувани. Матросите са 
осъдени на два месеца лишаване 
от свобода. 

Порошенко постига частично 
целта си. Обявява провокацията за 
агресия от страна на Москва, иска 
американска защита и въвежда во-
енно положение след разгорещени 
спорове в парламента. Опозиция-
та е наясно с коварните планове 
и пресича амбициите му за огра-
ничаване на гражданските права, 
забрана на митингите, вечерен час 
и прочее. Военното положение е 
за 30 дни, и то само в територи-
ите, граничещи с Русия. Изборите 
са насрочени за март.

Москва публикува признание 
на украински моряци, че са зна-
ели за нарушаване на границата и 
целта на операцията да предизви-
кат сблъсък с руснаците. На борда 
присъстват извън екипажа и пред-
ставители на секретните служби на 
Украйна, което доказва „отговор-
ната мисия”.

Европа се отнесе предпазливо 
към провокацията и призова към 
мирно разрешаване на конфликта. 
Владимир Путин в открит текст 
обяви същността на провокация-
та. Порошенко опровергава дока-
зателствата, но малко са хората в 
страната, както и сред междуна-
родните фактори, които му вярват.  

„П”

КОМЕНТИРАМЕ

Петьо ДафиНкиЧЕв

„Ìàðø ñ ãåíåðàëà íàø…”

Димов, Петър Пандурски, Валтер Цве-
тков и още, и още, че управляващите 
нямат право да вършат престъпле-
нието геноцид на стотиците хиляди 
достойни българи, които искат дос-
тойни старини, без мизерия.

Благодарни сме за защитата и 
острата реакция на генералите Зла-
тан Стойков, Петър Илиев, Васил Вър-
банов, Вълчо Фотев, насочена към на-
родните представители, които не-
глижираха протеста. Лъжат ни вече 
30 години, че пенсионерите на Бъл-
гария ще живеят по-добре. Знаем, че 
най-много се лъже преди избори, но у 
нас това се случва и след тях.

Днес от името на 1 милион и 200 
хиляди пенсионери крещим: „Не ни об-
ричайте на бедност и нищета, гос-
пода политици и управляващи!

о. з. капитан I ранг 
цвятко ДоНЧЕв, 

зам.-председател
 на НсЗо „За честта на пагона”

ХронолоГИЯТа
втори национален митинг про-

тест организира Националният съ-
вет на военно-патриотични и пен-
сионерски организации. На площа-
да пред Народното събрание отно-
во бяха поставени проблемите на 
пенсионното осигуряване, докато 
в пленарната зала депутатите об-
съждаха и гласуваха на второ че-
тене Закона за бюджета на Доо.

в своите слова председателят 
на сосЗр и на Националния съвет 
ген. Златан стойков, председателят 
на инициативния комитет и замест-
ник-председател на сосЗр ген. ва-
сил върбанов подчертаха, че бед-

ността и мизе-
рията на въз-
растните хора 
не вълнуват осо-
бено управлява-
щите и народ-
ните избраници: 
„търпението ни 
вече се изчерпа 
и не можем по-
вече да приема-
ме само „подая-
ния” за решава-
нето на нашите 
проблеми”, зая-
виха те. основ-
ното искане е за 
преизчисляване 

(повишение на всички пенсии), ко-
ето не е правено от десет години. 
тези позиции бяха застъпени и от 
други оратори – председателя на съ-
юза на пенсионерите-2004 валенти-
на Николова, председателя на Бъл-
гарската асоциация на пенсионери-
те Димитър кисимов и председате-
ля на „Национална инициатива „со-
циална солидарност”, полковника 
от запаса венелин Новаков. огласе-
но бе обръщение към президента, 
в което се настоява за вето на тази 
част от Закона за бюджета на Доо.

освен от съюза на офи-
церите и сержантите в про-
теста се включиха предсе-
датели и представители 
на съюза на военноинва-
лидите и военнопостра-
далите, съюза на ветера-
ните от войните, НсЗо „За 
честта на пагона”, Българ-
ската авиационна асоци-
ация, асоциацията на су-
хопътните войски, клуб 
„199”, асоциацията на ра-
кетчиците и артилеристи-
те и на други неправител-
ствени организации. след 
словата на организатори-

те в протеста се включиха депутати 
от Пг на „БсП за България” начело 
с корнелия Нинова. те подкрепиха 
исканията и посочиха, че под една 
или друга форма са намерили място 
в техните предложения между две-
те четения на Закона за бюджета на 
Доо, но не се приемат от управлява-
щото мнозинство. По-късно корне-
лия Нинова, ген. кольо милев и ан-
тон кутев от Пг на „БсП за България” 

приеха в парламента и разговаряха 
с представителна група на протести-
ращите. те дадоха възможност на 
ген. васил върбанов, валентина Ни-
колова и Димитър кисимов да обо-
сноват своите искания с изявления 
пред парламентарните журналисти. 

Полк. от резерва 
спирдон сПирДоНов, 

главен редактор 
на в. „Българско войнство” 

В същото време в пленарната за-
ла се гласува странното съотношение 
при праг на бедност 340 лв. минимал-
на пенсия 219 лв.?!

На площада военноинвалид на пре-
клонна възраст, може би ветеран от 
последната война, тананикаше стария 
химн на България „Шуми Марица”. Гла-
сът му трепереше, дали от студ или от 
вълнение, един Господ знае, но се из-
висяваше на припева „Марш, марш с 
генерала наш /в бой да вървим, / враг 
да победим…”.

Генералите вече са ясни. Те са от-
пред и са готови безкомпромисно да 
водят ощетените си братя и сестри 
до момента, в който управниците на-
правят необходимото пенсионерство-
то да не бъде социална категория, а 
равностойна и равнопоставена част 
от обществото. Министри и депутати  
да не бъдат врагове на собствените си 
майки и бащи.
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нàøèòе ïðàâà

ДОСТОЕН ЖИВОТ

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца
3 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

ЦЕНА ЗА ЦяЛА ГОДИНА - 30 ЛВ.

каталоЖЕН №552

Абонирайте се  във всички 
пощенски станции на страната

Îòäàäåí íà ñåìåéñòâîòî è íàóêàòà

с почит: Пенка 
и Димитър гЕоргиЕви

Интересни сте и за 
млади, и за възрастни

 Плащат 50 бр., получават без-
платно коледно-новогодишен „Пен-
сионери – За вашето здраве“ с пра-
вославен календар.
 Имат право на две безплатни съ-

общения или обяви за радостни и тъж-
ни събития, с което спестяват 20 лв.
 Ползват безплатна юридическа 

и пенсионна консултация.
 При евентуално вдигане на це-

ната на вестника не плащат разли-
ката.
 Участват в томбола за цветен 

многолистов стенен календар.
 Участват в томбола за уникал-

ни продукти за здравето - масажен гел с че-
рен оман, предоставен от „Бионат“, и хра-
нителна добавка ГинкоВин, предоставена от 
„Брандекс“.

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споде-

ля мнението си по въ-
проса кои можем да на-
речем герои. Спомням 
си, че наскоро в САЩ се 
извърши пищно погре-
бение на американския 
сенатор Джон Макейн. 
В речта си пред много-
бройната публика би-
вш американски прези-
дент го нарече „герой 
от Виетнам”. Говоре-
щите след него Барак 
Обама, Бил Клинтън и 
др. също възхваляваха 
героя от Виетнам. Ка-
то гледах българските 
телевизии, които една 
след друга се надпре-
варваха да предста-
вят това събитие, си 
мислех за понятието 
„герой” и може ли то 
да бъде присвоено на 
един американски вой-
ник, който воюва с хи-
ляди като него на ви-
етнамска земя, убивал 
е старци, жени и деца. 
Изгарял е с напалм ви-

етнамската земя и я е 
превръщал в пустиня. 
Може ли такъв човек 
да се нарече герой?! Ако 
Виетнам бе нападнал 
САЩ на тяхна тери-
тория, той можеше да 
бъде наречен герой, но 
такова нещо нямаше. 
Нищо чудно след време 
при смъртта на няко-
го от американските 
гаулайтери, участник 
в сирийската или аф-
ганистанската война, 
също да бъде обявен за 
герой. 

У нас по време на со-
циализма бе въведено 
почетното звание „Ге-
рой на социалистиче-
ския труд”. За такъв се 
определяше в заводите 
по един работник с най-
високо изпълнение на 
трудовите норми. Та-
ка се целеше да се сти-
мулира всеки работник 
към по-високи пости-
жения в труда, с което 
се увеличаваше про-
изводствената про-

д у к ц и я 
в пред-
п р и я -
т и я -
та. Тряб-
ва да призна-
ем, че резултатите 
бяха положителни. По-
късно със званието „Ге-
рой на социалистиче-
ския труд” се удосто-
яваха и администра-
тивни ръководители. 

Ако върнем тази 
практика в наши дни, 
би трябвало да на-
правим герой премие-
ра Бойко Борисов, кой-
то през последните де-
сет години се специали-
зира като майстор по 
асфалтирането на пъ-
тища и направи немал-
ко, макар че асфалтът 
на много места се оказа 
некачествен – такъв е 
случаят край Своге, къ-
дето загинаха 18 души. 
Или да го направи герой 
на България или Евро-
съюза за организатор-
ската работа, която 

провежда 
по своя 

и н и -
ц и а -
тива 

или по на-
реждане на евро-

комисарите за приоб-
щаване към Евросъюза 
на Западните Балкани. 
От обиколките там не 
му остава време да се 
занимава с проблемите 
на страната, на която 
е премиер. 

Все пак кого може да 
наречем „герой”? Напри-
мер човек, спасил давещ 
се в морето при мърт-
во вълнение, рискувайки 
живота си. Или пожар-
никар, който, спасявай-
ки човешки живот, заги-
ва. Има случаи, в които 
някой може да се наре-
че герой. Аз не мога да 
ги опиша, затова пред-
лагам този въпрос да 
се постави на дискусия 
във вестника.

марин роЙДов, 
Пловдив

Êàêâî ïå÷åëÿò ãîäèøíèòå àáîíàòè

Мили хора, нали зна-
ете, че има издания, ко-
ито са интересни за раз-
лична възраст читатели? 
Именно това се отнася за 
в. „Пенсионери”! Млади-
те ще прочетат мъдри не-
ща, а възрастните полу-
чават интересна инфор-
мация на различни,  коя 
от коя по-пъстри и инте-
ресни, полезни теми. На 
мен ми харесват интер-
вютата, които публикувате, с имена от българ-
ския фолклор. Благодаря ви от сърце за това то-
пло интервю, което направихте и с мен. Човек си 
отваря душата безрезервно. Аз отворих своята и 
съм благодарна! Успех на целия екип на издание-
то и много, много забавни четива на читателите! 
Здраве, мир, спокойствие, берекет и дълголетие!

ваша: гуна иваНова

В. „Пенсионери” е 
нашият любим вест-
ник. Той е еталон за ис-
креност и непримири-
мост към нередностите 
и неправдите в живота 
ни. Позициите в него са 

честни, разсъжденията 
са достъпни за всички 
ни. Обичаме четивата за 
нашето хубаво минало 
и днешното тежко и не-
леко за мнозина настоя-
ще. Имаме по над 30 го-
дини трудов стаж към 
държавата, но въпреки 
него и „голямото” уве-
личение пенсиите все 
не ни достигат. Преди 
и сега у дома споделяме 
своя си живот в сговор и 
хармония все някак си. 
Имаме прекрасна, оча-
рователна, примерна 
дъщеря - Мариета, ко-
ято възпитахме добре 

в ценности и доброде-
тели. Тя и зет ни Или-
ян ни зарадваха с две 
внучета – 10-годишна-
та бъбривка с дълга и 
красива коса Преслава 
и по-големия от нея, но 

много уче-
нолюбив - 
16-годиш-
ния Митко. 
Кротки са 
и много ни 
слушат и 
нас, и ро-
д и т е л и т е 
си. Радват 
ни и до-
пълват на-
шия жи-

вот с всичко най-хуба-
во и красиво. От едната 
страна са те, но от друга 
сте вие - „Пенсионери”, 
нашият вестник - непо-
дражаем и истински! 
Желаем на целия реда-
кционен колектив здра-
ве, късмет, обич и сми-
реност, но, разбира се, 
и смелост, за да продъл-
жите все така упорито 
да се борите за нашите 
права, тези на възраст-
ните хора. Обичаме ви 
и знайте, вие сте наши 
достойни приятели!

Беше Първи ноември - Денят 
на народните будители. Пред 
скромната паметна плоча на Отец 
Паисий в центъра на 
София висок строен 
мъж пламенно де-
кламираше Вазово-
то стихотворение 
за хилендарския 
монах. Слушаха го 
внимателно триде-
сетина пенсионери 
от столичната орга-
низация на СП-2004 
и клуб "Военен ме-
дик". Когато прозву-
ча последният стих  
"... най-първата ис-
кра в народната свяст", една от 
жените развълнувано промълви: 
"Невероятно! Запомнил е всичко 
наизуст - от началото до края."

Действително декламаторът 
доцент полковник о. з. влади-
мир кънчев късовски за свои-
те над 80 години притежава изу-
мителна памет. 

Роден е на 9 август 1935 г. в 
град Койнаре, Плевенска област. 
Завършил е местната гимназия с 
отличен успех. Още оттогава учи-
телите и близките му предсказ-
ват бъдеще на блестящ учен. Без 
колебание кандидатства и през 

1953 г. е приет във Висшия ме-
дицински институт - София, кой-
то завършва също с отличие през 

1959 г. Като перспек-
тивен кадър млади-
ят лекар е привле-
чен в Медицинската 
служба на Българ-
ската армия. Започ-
ва работа във воен-
ните поделения в се-
ло Бояново и Ямбол. 
През 1963 г. е вече 
началник на бакте-
риологичната лабо-
ратория в СЕО - Сли-
вен. От 1968 г. до 
1970 г. е аспирант 

в катедра ВЕХ на Висшия воен-
номедицински институт (ВВМИ) 
София. Защитава дисертация и 
започва интензивна работа за 
откриване на методи за бърза 
идентификация на причинители 
на бактериални особено опасни 
инфекции (чума, антракс, бруце-
лоза...). Участвал е в разработва-
нето на около 100 диагностични 
средства, от които над 50 са вне-
дрени в производството на На-
ционалния институт по заразни 
и паразитни болести. В резултат 
на успехите в научните изследва-
ния през 1984 г. на доктор Късов-

ски е присъдена научната степен 
"Доцент". От 1985 г. до 1990 г. е 
научен секретар и началник на 
научния отдел на ВВМИ и до пен-
сионирането му като  полковник 
през 1999 г. е бил началник на 
катедрата по военна епидемио-
логия, хигиена и микробиология. 
Бил е член на комисията по серу-
ми и ваксини към Министерство-
то на здравеопазването и на ръ-
ководството на научното друже-
ство по микробиология към Съ-
юза на учените в България. Има 
три признати изобретения и над 
110 публикации в наши и чужди 
научни издания. За неговите по-
стижения  е удостоен с правител-
ствена награда през 1980 г.

Макар че науката е поглъща-
ла много време и усилия на до-
цент Късовски, той винаги е отде-
лял най-голямо внимание на пре-
красното си семейство: съпруга-
та -  кардиолог в Транспортна 
болница, син, дъщеря и две ча-
ровни внучки. За тях дядото ве-
че е написал три ръкописни то-
ма история на своя личен и об-
ществен  живот - автобиография 
в стихове, която ще им завещае 
като достоен пример за следва-
не и подражание.

Доцент тодор кЕриН

Велислав 
ВЕЛЕВ
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РИБЕнА САлАтА
С ОРИз

 Продукти: 6 яйца, 2 
консерви риба в собст-
вен сос (с парченца ри-
ба тон става най-добре), 
1 ч. ч. ориз, 100 г кашка-
вал, 1 глава лук, 150 гра-
ма майонеза, сол и черен 
пипер на вкус

 Приготвяне: Сварете 
ориза и яйцата до готов-
ност. Изсипете консерви-
те риба заедно със соса 
в съд и ги намачкайте с 
вилица. След това започ-
нете подредбата на сала-
тата, като сложите поло-
вината от ориза на дъно-
то на купа и го овкусите 
със сол и пипер. Върху 
него разстелете полови-
ната от рибената паста.

Наситнете половина-
та глава лук, добавете я, 
намажете отгоре с ма-
йонеза, рендосайте пър-
во белтъците, а след то-
ва и жълтъците на три 
от яйцата и завършете 
с рендосани 50 г кашка-
вал. Повторете пластове-
те още веднъж в същия 
ред. Декорирайте по же-
лание и поднесете.

„Исках да умра 
преди Симон”

От стр. 1
Тук времето е успокоило два не-

вероятни таланта, две ярки индиви-
дуалности...

 Иво Ливи се ражда в Италия в се-
мейството на католичка и комунист. 
Когато на власт идват фашистите, те 
емигрират във Франция. Юношата из-
карва дребни пари в бръснарница 
или като докер на пристанището. Но 
много скоро намира работа, като за-
бавлява публиката преди сеансите в 
кинотеатрите, изпълнявайки шансо-
ни. През 1941 г. Ив Монтан се качва 
на сцената и неговата популярност 
започва бързо да расте. Само след 
три години той успешно дебютира в 
парижката концертна зала АВС. Сце-
ничният му псевдоним идва от дет-
ските години, когато майка му го е 
викала да се прибира: ”Иво, монта!” 
(Иво, качвай се!). Красивият младеж с 
божествен глас и чар привлича вни-
манието на великата Едит Пиаф. Тя 
е откровена: ”Неговото обаяние ме 
покори мигновенно, щом започна да 
пее. Излъчва силата на мъжкото нача-
ло, а гласът му влиза в душата.”

 Пиаф се заема с кариерата на Ив. 
Организира му концерти, подбира 
репертоара, често двамата пеят в ду-
ет. Монтан е шест години по-млад от 
нея и става любовник на легендарна-
та певица. По-късно признава, че тя 
го е научила не само да открива кра-
сотата в песента, но и да обича, без 
да се страхува от огъня на страстта. 
Дребната крехка жена се вписва из-

ключително хармонично до муску-
лестия младеж с ръст 187 см и тегло 
82 кг. Той нееднократно й предлага 
да се оженят, но тя предпочита да ос-
танат завинаги верни приятели.

 Усилващият се успех на Ив като 
че ли засенчва Едит и става причина 
през 1945 г. да прекратят съвместна-
та си творческа дейност. На раздяла 
Пиаф прави подарък на своето про-
теже, отваряйки пред него вра-
тите на кинематографа, към 
което той се стреми отдав-
на. Там среща прекрасна-
та Симон.

 Симон Каминкер е 
от интелигентно се-
мейство, в което бук-
вално я носят на ръ-
це и изпълняват всяко 
нейно желание. Париж-
кото възпитание на бъде-
щата звезда на екрана е в 
основата на нейния успех. Ра-
ботейки в редакцията на всекидне-
вник, тя посещава кафенето „Флор”. 
Там се запознава с поети, артисти, ху-
дожници. Посещават го Жан-Пол Сар-
тър, Пабло Пикасо, Гийом Аполинер. 
Тази артистична публика привлича 
силно красивото момиче. Вероятно 
затова тя доста лесно се сприятеля-
ва с всички и взема звучната фамилия 
на майка си – Синьоре. Четири години 
красавицата участва в миманса, до-
като не я забелязва Ив Алегре. Това 
е началото на истинската й кариера. 

 През 1950 г. Ив Монтан се запозна-

ва със Симон и се влюбва мигновено. 
Тя е омъжена за режисьора Алегре 
и дълго не се решава да се раздели 
с него още повече че има малка дъ-
щеря. Най-сетне любовта надделява 
и тя се пренася при своя нов възлю-
бен. Разводът е бърз и следва свет-
кавична сватба. Семейството става 
всепризнат творчески тандем. 

 Влиянието на Симон върху Мон-
тан и като актьор, и като певец е ог-
ромно. Той сам признава: „Аз срещ-
нах две изключителни жени – Едит 
Пиаф, която ме въведе във френс-
ката естрада, и Симон, чието значе-
ние за моя живот е трудно да оценя.”

 Двамата са щастливи и жънат ус-
пех след ус-

п е х . 
Си-

м о н 
получа-

ва „Оскар”, 
а след то-

ва и наградата „Грами”. Удостоена е 
многократно със званието най-добра 
френска артистка. Печели награди в 
САЩ, Великобритания, Япония, Ита-
лия. Ив й посвещава песни. Всичко 
върви прекрасно, докато не замина-
ват за Америка.

 Дълго време Ив Монтан не може 
да получи виза за САЩ заради леви-
те си възгледи, а когато през 1959 г. 
му е разрешено да отиде там с гас-

троли, успехът му е главозамайващ. 
Канят го на снимки в Холивуд и точ-
но там го забелязва Мерилин Монро. 
”Защо на Симон се е паднало всич-
ко – ум, слава, „Оскар” и такъв мъж, 
а аз?...” – шумно се възмущава секс-
символът. И решава на всяка цена да 
съблазни елегантния красавец. Ней-
ните капризи са закон за Холивуд и 
тя заявява, че в следващ филм ще се 
снима само с Монтан. 

 Нейният подход е коварен. Наема 
две съседни бунгала за двете семей-
ства (тогава е омъжена за режисьо-
ра Милер) и прави всичко възмож-
но да изкарват повече време заедно. 
Издебва момента, когато съпругът й 
заминава за Лондон, а Симон срочно 
отлита на снимки в Италия...

 Връзката им не остава незабеляза-
на, но Симон не прави скандал. Пред 
своя близка приятелка тя признава: 
”Не можеш да си представиш как го 
обичам. Животът без него е празен. 
Не бих си позволила да му причиня 
каквато и да е болка.” Те остават за-
едно, но вече нищо не е същото.

 На 5.8.1962 г. Ив научава за смър-
тта на Мерилин Монро, което задъл-
го го изважда от равновесие. Малко 
след това, на 14.10.1963 г. Париж оп-
лаква Едит Пиаф. Ив и Симон изпра-
щат в последен път жената, оставила 
трайна следа в техния живот.

 Романът между Ив и Мерилин на-
нася страхотен удар върху Симон. Тя 
не може да преодолее чувството, че 
е предадена, и все повече се отдава 
на алкохола. Прощавала му е много 
забежки, но този горчив хап не мо-
же да преглътне. С него си отива от 
живота на 30.8.1985 г.  Когато в пре-
клонна възраст задават въпроса на 
Ив Монтан има ли нещо, което не е 
постигнал, той отговаря: „Да. Аз ис-
ках да умра преди Симон.”

 кАлÓГЕРСкА
ЧОРБА

 Продукти: риба - 500 
г, олио - 3 с. л., лук - 1 
глава, 3 домата, 3 чушки, 
1 морков, 2 люти чушки, 
3 картофа, 10 маслини, 1 
лимон, черен пипер, сол.

 Приготвяне: Почисте-
те рибата от кожата (люс-
пите), перките и костите. 
Нарежете на средно го-
леми кубчета.

Обелените картофи и 
моркова също нарежете 
на кубчета. Лука и чуш-
ките - на ситно, а лютите 
чушлета оставете цели. 
Поставете зеленчуците в 
дълбока тенджера и ги 
залейте с подсолена сту-
дена вода и олиото. Кип-
нете и варете около 10-15 
минути. Когато омекнат, 
добавете доматите, на-
рязани на резени, варе-
те още 5 мин. и сложете 
рибата и маслините. До-
варете ястието на уме-
рен огън (още 15 мину-
ти). След това го свалете 
от огъня и поднесете под-
правена с черен пипер и 
лимонов сок.

 ØАРАн С кИСЕлО
зЕлЕ, ПРАз И ГЪБИ

Продукти за 4 пор-
ции: 1 шаран около 1 кг, 
½ ч. ч. брашно, 100 мл ол-
ио за пържене, 200 г за-
квасена сметана, 2 с. л. 
олио за зелето, 2 стръка 
ситно нарязан праз, сит-
но нарязана сушена чер-
вена чушка, 250 г печур-
ки, нарязани на филий-
ки, 1 ч. ч. едро нарязани 
и леко запечни орехи, 1 
кг тънко нарязано кисело 
зеле, сол и пипер на вкус.

Приготвяне: Шаранът 
се нарязва на парчета, 
които се топват в браш-
ното, запържват се и се 
отцеждат. Сметаната се 
разбърква със солта и пи-
пера и парчетата се на-
мазват с нея. В загрято-
то  олио се слага първо 
празът, след 3-4 мин. се 
добавят гъбите, след тях 
орехите, чушката и зеле-
то. Разбърква се и се ос-
тавя да се задуши под 
капак 10 мин. Сипва се в 
тавичка и отгоре се под-
режда рибата. Всичко се 
запича на 180 20-30 мин.

 Ръцете, както и ко-
жата около очите изда-
ват възрастта. Ако ли-
цето може да бъде ос-
вежено с помощта на 
козметика и специални 
препарати, то това ста-
ва по-трудно с ръцете. 

Ръцете ни са най-уяз-
вимото място. Кожата 
върху тях постоянно е 
изложена на слънчева 
светлина и домакин-
ски химикали, както 
и на механични по-
вреди. Под кожният 
слой мазнини е мно-
го тънък. В резултат 
на това кожата започ-
ва да се набръчква още 
на 20 години. 

За щастие дори и у 
дома можете да подгот-
вите прекрасно сред-
ство, което е подходя-
що дори за тези, кои-
то минават 60 години. 
На тази възраст ръце-
те ви може да изглеж-
дат като на 40 години, 
ако редовно повтаряте 
една процедура.

Ще ви трябват: 2 су-
пени лъжици сол (по-

добре морска), 2 супе-
ни лъжици сода за хляб, 
3 супени лъжици пяна 
за лице (или гел за из-
миване).

Ако използвате мор-
ска сол, преди това тя 
трябва да бъде смляна 
в кафемелачка. Смесете 
я със сода и добавете 

гел или пяна. 
Р а з -

бърква се до консис-
тенцията на заквасена 
сметана 

Когато маската е го-
това, приложете я на 
ръцете си, като маже-
те от върховете на пръ-
стите до лактите. Ма-
сажирайте леко, като 
обърнете специално 
внимание на кожата. 
Тя се омекотява много 
бързо и лесно. Течната 
маска ще се втвърдява 

все повече и повече, но 
не спирайте. Разтривайте 
ръцете си от всички стра-
ни за 10 минути, след кое-
то изплакнете с топла во-
да. Резултатът ще ви из-
ненада приятно. Кожата 
ще се избели от първия 
път, пигментните петна и 
лунички ще светнат или 
изчезнат с течение 
на времето. 

Кожата ще стане ме-
ка и гладка след пър-
вия път. 

Можете да прилагате 
тази процедура не пове-
че от веднъж седмично. 
За да не изсушите ръце-
те си, не забравяйте да 
използвате овлажняващ 
крем. Самият процес е 
много приятен, включ-
ва лек масаж. Само за 
10 минути седмично ще 
имате красиви бели ръ-
це без следи от старост.

та си творческа дейност. На раздяла 
Пиаф прави подарък на своето про-
теже, отваряйки пред него вра-
тите на кинематографа, към 
което той се стреми отдав-
на. Там среща прекрасна-
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кото възпитание на бъде-
щата звезда на екрана е в 
основата на нейния успех. Ра-
ботейки в редакцията на всекидне-
вник, тя посещава кафенето „Флор”. 

м о н 
получа-

ва „Оскар”, 

”Не можеш да си представиш как го 
обичам. Животът без него е празен. 
Не бих си позволила да му причиня 
каквато и да е болка.” Те остават за-
едно, но вече нищо не е същото.

тта на Мерилин Монро, което задъл-
го го изважда от равновесие. Малко 
след това, на 14.10.1963 г. Париж оп-
лаква Едит Пиаф. Ив и Симон изпра-
щат в последен път жената, оставила 
трайна следа в техния живот.С Едит Пиаф

Със Симон Синьоре (в ляво) и Мерилин Монро



5.XII. - 11.XII.2018 г.
49

Български 7Най-гледаните тв програми

Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

7.XII. - 13.XII.2018 г.

БНТ 2

БНТ 4 

 

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увре-

ден слух
15:15 Бакстър
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Вкусната България”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Омар Хаким 
0:25 Разкошен живот
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБота, 8 ДЕкЕмври 

6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Стройковците
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 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 Тютюн /по повод 80г. от 

рождението на Невена 
Коканова и 90г. от рож-
дението на Никола Кора-
бов/

16:10 Никола Петров - българи-
нът 

17:15 Честване на 130-годиш-
нината на СУ “Св.Климент 
Охридски”

18:00 Извън играта
18:45 Планетата земя 2: Градове 
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Любовни приключения
22:50 По света и у нас
23:05 Студио “Х”: Загадки при 

разпродажби
0:35 Добрият ученик
2:00 Планетата земя 2: Градове 
2:50 Разкошен живот
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Стройковците
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
13:00 Една отсечка време. Ма-

рин Големинов/110г. от 
рождението на компози-
тора/

14:00 Библиотеката
15:00 Тютюн
16:20 Концерт на Виенската 

филхармония
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Експресна схема
22:45 По света и у нас
23:00 Матура
1:10 Любовни приключения
3:15 Студио “Х”: Загадки при 

разпродажби
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев
ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври

6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сламено сираче
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 София

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 София
3:20 Малки истории
4:20 Викингите 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вторНик, 11 ДЕкЕмври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сламено сираче
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 София

3:20 История.bg
4:20 Викингите 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 12 ДЕкЕмври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сламено сираче
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Лампедуза на хоризонта
21:55 София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Уралски дик-

силенд /Русия/
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 София
3:30 Лампедуза на хоризонта
4:20 Извън играта
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сламено сираче
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
   - 2 - четвъртък /13.12./
 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пустинният бегач
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол: Лудогорец - Цю-

рих, среща от турнира на 
“Лига Европа”

0:15 TrendY
0:45 Култура.БГ
1:45 100% будни
2:45 Матура
5:00 Улови момента с Милен 

Атанасов
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври  
6:05 Семеен бизнес
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

8:00 Откакто свят светува 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приказки от двора на 

баба Тодора
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

17:15 Натисни F1
17:30 Тайната родина на поета
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки 
19:20 Хензел и Гретел: Воини 

на магията
20:40 Световно наследство
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Еднопосочен път 
0:55 Натисни F1
1:10 Музика, музика...
1:40 В близък план
2:10 №1 Туризмът: Балетните 

фестивали на Варна
2:40 Хензел и Гретел: Воини 

на магията
4:00 Откакто свят светува 
4:30 Библиотеката

съБота, 8 ДЕкЕмври  
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Внимание, роботика
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Япония днес: Красотата 

на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 70
15:50 Туристически маршрути
16:20 90 години от рождение-

то на режисьора Никола 
Корабов: “Юлия Вревска”

17:30 На опера с БНТ 2: “Вива 
ла оперета” по музика 
на Калман, Лехар, Щраус, 
Офенбах

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Репетиция
20:00 Музика, музика...
20:30 Съкровището на Да Вин-

чи
22:00 Jazz & me
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Америка днес
1:00 Съкровището на Да Вин-

чи
2:30 Япония днес: Красотата 

на природата
2:45 Време за губене

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври  
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Внимание, роботика
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
10:45 Олтарите на България
10:55 Златни ръце
11:05 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Международен конкурс 

“Млади виртуози” - гала 
концерт

14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ти помниш ли...
16:00 Световно наследство
16:20 90 години от рождение-

то на режисьора Никола 
Корабов: “Юлия Вревска”

17:30 Опера на открито
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Изкуството на 21 век
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Етнофокус
21:00 Звездите на българския 

балет
22:35 10 000 крачки 
22:45 По света и у нас
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Афиш
0:15 Ново 10 + 2
1:15 Пътешествия
1:45 Музика, музика...
2:15 Световно наследство
2:35 Америка днес
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм 

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
06:00 Семеен бизнес
06:25 10 000 крачки 
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”  
08:00 Четене на партитура /95 

години от рождението 
на композитора Трифон 
Силяновски/

08:30 По света и у нас
08:45 Световните градове на 

България
09:30 Афиш
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приказки от двора на 

баба Тодора
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Международен конкурс 

“Млади виртуози” - гала 
концерт

00:50 Знание.БГ 

01:20 60 минути за култура
02:15 Репетиция
02:45 Младите иноватори 
03:15 Часът на зрителите
03:45 Световните градове на 

България
04:30 Библиотеката
05:30 Пътувай с БНТ 2

вторНик, 11 ДЕкЕмври 
6:00 Семеен бизнес
6:25 Култура.БГ
7:25 “Бързо, лесно, вкусно”  
7:55 Танго с камера /90 

години от рождението 
на телевизионния режи-
сьор Младен Младенов/

8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приказки от двора на 

баба Тодора
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Принудително укриване
20:50 Япония днес: Красотата 

на природата
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Международен обмен

0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:40 Принудително укриване
4:10 Световно наследство
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

срЯДа, 12 ДЕкЕмври 
6:00 Семеен бизнес
6:25 5 минути София
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”  
8:00 Гражданинът Спиридон
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:20 Приказки от двора на 

баба Тодора
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Скарани сестри
20:50 Световно наследство
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Революция
1:20 Знание.БГ 
1:50 60 минути за култура
2:40 Скарани сестри
4:10 Световно наследство

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври 
 6:00 Къщата на думите
6:25 10 000 крачки 
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Приказки от двора на 

баба Тодора
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Това е само краят на 

света
21:00 Златен фонд на БНТ: 

“Адриана Будевска” /140 
години от рождението 
на актрисата/

21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 Изкуството на 21 век
23:30 305
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ 
1:35 60 минути за култура
2:25 Това е само краят на 

света
4:00 Вечната музика
4:30 Библиотеката

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:25 Спомен за моите деца
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно 
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 България от край до 

край 5
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 Панорама с Бойко Васи-

лев

3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно 
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБота, 8 ДЕкЕмври 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Спомен за моите деца
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Комбина
14:40 Откакто свят светува 
15:10 Денят започва с Георги 

Любенов
17:15 Честване на 130-годиш-

нината на СУ “Св.Кли-
мент Охридски”

18:00 Добър ден с БНТ 2
19:00 Туризъм.бг
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 90 години от рождение-

то на режисьора Никола 
Корабов: “Иван Конда-
рев”

22:10 Ново 10 + 2
23:10 Часът на зрителите
23:40 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция 
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори 
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври  
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Морето
14:15 Ангел
14:30 България от край до 

край 5
15:00 Пазители на традициите 
15:30 Отблизо с Мира 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 90 години от рождение-

то на режисьора Никола 
Корабов: “Иван Конда-
рев”

22:05 Нощни птици
23:05 Извън играта
23:50 По света и у нас
0:05 Опера на открито
0:35 Библиотеката
1:35 Отблизо с Мира
2:35 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:35 Златни ръце
3:45 Денят започва 

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври 
 6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно 
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори 
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

вторНик, 11 ДЕкЕмври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно 
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: България и 

туристическата борса в 
Берлин

22:30 Улови момента с Милен 
Атанасов

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно 
4:45 Култура.БГ

срЯДа, 12 ДЕкЕмври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до 

край 5
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно 
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Репетиция
22:00 Опера на открито
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
13:45 Афиш
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
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
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Открито с Валя Ахчиева
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 Знаци по пътя /90 г. от 

рождението на Младен 
Младенов/

23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Библиотеката
3:35 Туризмът
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври
06:00 „Гимназия за чудовища: 

Приключенията на при-
зрачния отряд” 

06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави”  
13:30 Премиера: „Любов от 

втори опит”
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.4, еп. 2
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.2, еп. 
66

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”   
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници“   с.1, еп. 160
19:00 bTV Новините  
20:00 Премиера: „Искрите на 

отмъщението”  с. 1, еп.64
21:00 „Фермата: Съединение” – 

риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”  

с.5, еп.6
01:00 „Къща от карти”  с.5, еп.5
02:00 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:00 „Приятели“  с.9
04:50  „Опасни улици”  с.12, еп. 

3
05:30 „Ловци на храна“ – пре-

даване за кулинарен 
туризъм

съБота, 8 ДЕкЕмври
06:00 „Барби: Скъпоценните 

делфини” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”  с.9, еп. 21,22
08:00 „Тази събота и неделя”   
11:00 „Cool…T” – лайфстайл 

предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините  
12:30 „Мутра по заместване“  

с.4, еп.6
13:00 „Започни отново”
15:00 „Бригада Нов дом“  
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

– документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините  
19:30 bTV Репортерите – поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 Мегахит: „Заедно по при-
нуда” 

22:20 Мегахит: „Приятелю 
Тед“ – комедия, фентъзи 
(САЩ, 2012), режисьор - 
Сет Макфарлан, актьори 
- Марк Уолбърг, Мила 
Кунис, Сет Макфарлан, 
Джоел Макхейл, Патрик 
Уорбъртън, Джесика 
Барт, Джовани Рибизи и 
др.

00:30 „Имигранти” – драма 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Уейн Креймър

02:40 „Двама мъже и полови-
на” /п./– сериал

03:00 „Мармалад” /п./ – токшоу 
04:40 „Cool…T” /п./– лайфстайл 

предаване 

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
05:30 „Добре дошли в гимна-

зия за чудовища” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”  с.9, еп. 23,24
08:00 „Тази събота и неделя”   
11:00 „Търси се…”  – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ: Лиор 

Сушард“ – документална 
поредица 

13:00 „Перфектният ритъм 2“
15:10 „Коледа в страната на 

чудесата”
17:00 „120 минути” – публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” – публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

19:00 bTV Новините  
19:30 bTV Репортерите – поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Фермата: Съединение” – 
риалити, сезон 5

22:00 „Папараци“ – телевизио-
нен таблоид 

23:00 „Ефектът на пеперудата” 
– драма, трилър

01:20 „Импулс” - екшън, три-
лър  (САЩ, ЮАР, 2015), 
режисьор - Стивън С. 
Кампанели, актьори - 
Морган Фрийман, Олга 
Куриленко,  Джеймс 
Пюърфой,  Джена Сарас, 
Карл Танинг, Ли-Ан Са-
мърс, Дейниъл Фокс и 
др.

03:10 „Търси се…”  

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
06:00  „Томас и приятели” – 

анимация
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  „Шоуто на Слави” /п/– 
вечерно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов от 
втори опит”  еп. 17

15:00  Премиера: „Шест сес-
три”  с.4, еп. 3

16:00  Премиера: „Алиса в 
страната на любовта”  
с.2, еп. 67

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Скъпи на-

следници“  с.1, еп. 161
19:00  bTV Новините – цен-

трална емисия
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението”  с. 1, еп.65
21:00  „Фермата: Съединение” 

– риалити, сезон 4
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Вътрешна сигурност”  

с.5, еп.7
01:00  „Къща от карти”  с.5, еп.6
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:00  „Приятели“  с.10

вторНик, 11 ДЕкЕмври
06:00  „Томас и приятели” – 

анимация
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  „Шоуто на Слави” /п/– 
вечерно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов от 
втори опит”  еп. 18

15:00  Премиера: „Шест сес-
три”  с.4, еп. 4

16:00  Премиера: „Алиса в 
страната на любовта”  
с.2, еп. 68

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи на-
следници“  с.1, еп. 162

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

 20:00  Премиера: „Искрите на 
отмъщението”  с. 1, еп.66

21:00  „Фермата: Съединение” 
– риалити, сезон 4

22:30  „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30  bTV Новините – късна 
емисия

00:00  „Вътрешна сигурност”  
с.5, еп.8

01:00  „Къща от карти”  с.5, еп.7
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:00  „Приятели“  с.10
04:50  „Опасни улици” еп. 125

срЯДа, 12 ДЕкЕмври
06:00  „Томас и приятели” – 

анимация
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  „Шоуто на Слави” /п/– 
вечерно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов от 
втори опит”  еп. 19

15:00  Премиера: „Шест сес-
три”  с.4, еп. 5

16:00  Премиера: „Алиса в 
страната на любовта”  
с.2, еп. 69

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи на-
следници“  с.1, еп. 163

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

 20:00  Премиера: „Искрите на 
отмъщението”  с. 1, еп.67

21:00  „Фермата: Съединение” 
– риалити, сезон 4

22:30  „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30  bTV Новините – късна 
емисия

00:00  „Вътрешна сигурност”  
с.5, еп.9

01:00  „Къща от карти”  с.5, еп.8
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:00  „Приятели“  с.10
04:50  „Опасни улици”  еп. 126

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври
06:00  „Томас и приятели” – 

анимация
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  „Шоуто на Слави” /п/– 
вечерно ток шоу

13:30  Премиера: „Любов от 
втори опит”  еп. 20

15:00  Премиера: „Шест сес-
три”  с.4, еп. 6

16:00  Премиера: „Алиса в 
страната на любовта”  
с.2, еп. 70

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Скъпи на-

следници“  с.1, еп. 164
19:00  bTV Новините – цен-

трална емисия
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението”  с. 1, еп.68
21:00  „Фермата: Съединение” 

– риалити, сезон 4
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Вътрешна сигурност”  

с.5, еп.10
01:00  „Къща от карти”  с.5, еп.9
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:00  „Приятели“  с.10

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври 
06:00 „Отново и отново” 
08:00 „Хрониките на Шанара“ 
09:15  „Големият заговор“ 
11:15  „Отново и отново” 
13:15 „Хрониките на Шанара“ 
14:15  „Перфектно убийство”
16:30 „Любовта се случва” 

– драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Брандън Кемп, актьори 
- Франсис Конрой, Арън 
Екхарт, Дженифър Анис-
тън, Саша Александър, 
Мартин Шийн, Джон 
Каръл Линч

19:00 „Отбранителна линия” 
- драма,трилър (САЩ, 
2013), режисьор - Гари 
Фледър, актьори - 
Джеймс Франко, Джей-
сън Стейтъм, Уинона 
Райдър, Кейт Босуърт, 
Франк Грило, Рейчъл 
Лефевр

21:00 „Хакер“ - драма, кри-
минален (САЩ, 2015), 
режисьор - Майкъл Ман, 
актьори - Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Вей Тан, 
Холт Макколъни и др.

23:45 „Мръсни пари“ - кри-
минален, драма (САЩ, 
2014), режисьор - Май-
къл Р. Роскам, актьори 
- Том Харди, Нуми Рапас, 
Джеймс Гандолфини, 
Матиас Шьонертс, Джон 
Ортиз, Елизабет Родри-
гез, Джеймс Фречвил

02:00 „Прераждане“ - драма, 
романтичен (САЩ, 2004), 
режисьор - Джонатан 
Глейзър, актьори - Никол 
Кидман, Камерън Брайт, 
Дани Хюстън, Лорийн 
Бъкол, Алисън Елиът и 
др.

04:30 „Отново и отново” 

 съБота, 8 ДЕкЕмври
06:00 „Чарлз Дарвин: Сътворе-

ние“ 
08:15 „Спокойна нощ“ 
10:15  „Тайният живот на вто-

рите съпруги”
12:30 „Като на кино“ – преда-

ване за кино
13:30  „Непобедимите 3” – 

екшън, приключенски, 
трилър (САЩ, 2014)

16:00 „Хакер“ - драма, кри-
минален (САЩ, 2015), 
режисьор - Майкъл Ман, 
актьори - Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Вей Тан, 
Холт Макколъни и др.

18:45  „Перфектно убийство” 
– криминален, драма, 
трилър (САЩ, 1998), 
режисьор -  Андрю Дей-
вис, актьори -  Гуинет 
Полтроу, Майкъл Дъглас, 
Виго Мортенсен и др.

21:00 „Бойни кораби“ - екшън, 
фантастика (САЩ, 2012), 
режисьор - Питър Бърг, 
актьори –  Тейлър Кич, 
Александър Скарсгард, 
Бруклин Декър, Риана, 
Таданобу Асано, Лиъм 
Нийсън и др. 

23:30 Cinema X: „Кораб на 
страха“ – ужаси (Китай, 
2016), режисьор – Цао 
Ванг, актьори – Руби Лин, 
Петер Хо, Ванг Ли, Скар 
Ким и др.

01:30 „Като на кино“ – преда-
ване за кино

02:30 „Мръсни пари“ - кри-
минален, драма (САЩ, 
2014), режисьор - Май-
къл Р. Роскам, актьори 
- Том Харди, Нуми Рапас, 
Джеймс Гандолфини, 
Матиас Шьонертс, Джон 
Ортиз, Елизабет Родри-
гез, Джеймс Фречвил и 
др.

04:45 „Отново и отново” 

 НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
06:00 „Момчето с механичното 

сърце“ 
07:45 „Пистолет, куфар и три 

смърдящи варела” 
10:00 „Лоракс” – анимация
12:00 „Кралски афери” - драма
14:45  „Големият заговор“ - 

комедия, криминален  
(САЩ, 2004), режисьор 
-  Джордж Ермитидж,  
актьори – Оуен Уилсън, 
Бъч Хелемано, Чарли 
Шийн, Вини Джоунс, Уи-
ли Нелсън, Сара Фостър,  
Морган Фрийман и др.

16:30 „Бойни кораби“ - екшън, 
фантастика (САЩ, 2012), 
режисьор - Питър Бърг, 
актьори –  Тейлър Кич, 
Александър Скарсгард, 
Бруклин Декър, Риана, 
Таданобу Асано, Лиъм 
Нийсън и др. 

19:00 „От руса по-руса“  - ко-
медия, криминален  
(Канада, 2008), режисьор 
- Дийн Хамилтън, актьо-
ри - Памела Андерсън, 
Дениз Ричардс, Мегън 
Ори и др.

21:00 „Човекът, който не беше 
там“ - драма, кримина-
лен (САЩ, Великобри-
тания, 2001), режисьор 
- Джоел Коен, актьори 
-  Били Боб Торнтън, 
Франсис Макдорманд, 
Майкъл Бадалуко, Ри-
чард Дженкинс, Джеймс 
Гандолфини, Джак Мак-
гий, Скарлет Йохансон и 
др.

23:30 „Проклятието на спяща-
та красавица”

01:15 „Любовта се случва”
03:30 „Прераждане

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
06:00  „Отново и отново”
08:00 „Хрониките на Шанара“ 
09:15  „Перфектно убийство” 

– криминален, драма, 
трилър (САЩ, 1998), 
режисьор - Андрю Дей-
вис, актьори - Гуинет 
Полтроу, Майкъл Дъглас, 
Виго Мортенсен и др.

11:45  „Вътрешна сигурност” 
13:45 „ Хрониките на Шанара“
14:45  „От руса по-руса“ - ко-

медия, криминален 
(Канада, 2008), режисьор 
- Дийн Хамилтън, актьо-
ри - Памела Андерсън, 
Дениз Ричардс

16:45  „Природни сили” – ко-
медия (САЩ, 1999), ре-
жисьор - Бронуен Хигис, 
актьори - Афлек, Мора 
Тиърни, Сандра Бълок, 
Стив Зан, Рони Кокс и др.

19:15  „Големият заговор“ - 
комедия, криминален 
(САЩ, 2004), режисьор 
- Джордж Ермитидж, 
актьори – Оуен Уилсън, 
Бъч Хелемано, Чарли 
Шийн, Вини Джоунс, Уи-
ли Нелсън, Сара Фостър, 
Морган Фрийман и др.

21:00  Премиера: „Alibi.com“ 
– комедия (САЩ, 2009), 
режисьор – Филип Лашо, 
актьори – Филип Лашо, 
Елоди Фонтан, Жулиен 
Арути и др.

22:45  „Пазители на наслед-
ството“ 

01:15  „Отново и отново” – се-
риал

02:15  „Вътрешна сигурност” – 
сериал

03:15  „Хакер“ - драма, кри-
минален (САЩ, 2015), 
режисьор - Майкъл Ман, 
актьори - Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Вей Тан, 
Холт Макколъни и др.

вторНик, 11 ДЕкЕмври
06:00  „Вътрешна сигурност”
08:00 „Хрониките на Шанара“
09:15  „Природни сили” 
11:45  „Вътрешна сигурност” 
13:45 „ Хрониките на Шанара“
14:45  „Коко Шанел и Игор 

Стравински“ - драма, 
романтичен (Франция, 
2009), режисьор - Ян 
Кунен, актьори - Мадс 
Микелсен, Анна Маугла-
лис, Елена Морозова, 
Григорий Мануков и др.

17:15  „Alibi.com“ – комедия 
(САЩ, 2009), режисьор 
– Филип Лашо, актьори 
– Филип Лашо, Елоди 
Фонтан

19:15 „Спокойна нощ“ - драма, 
романтика (САЩ, Вели-
кобритания, 2007), ре-
жисьор - Джейк Полтроу, 
актьори - Пенелопе Круз, 
Дани ДеВито, Мартин 
Фриймън, Гуинет Пол-
троу, Кейт Алън и др.

21:00  „Секретен отряд” – 
екшън,трилър,фантастика 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Пол МакГуигън, актьо-
ри - Дакота Фанинг, Скот 
Майкъл Кембъл, Крис 
Евънс, Камила Бел, Джи-
мон Хонсу

23:15 „Сабрина” – комедия 
(САЩ, Германия, 1995), 
режисьор - Сидни Полак, 
актьори - Харисън Форд, 
Джулия Ормънд, Патрик 
Брюел, Фани Ардан, Грег 
Киниър, Лорън Холи

01:45  „Отново и отново” – се-
риал

02:45  „Вътрешна сигурност” – 
сериал

03:45  „Кораб на страха“ – ужа-
си (Китай, 2016), режи-
сьор – Цао Ванг, актьори 
– Руби Лин, Петер Хо, 
Ванг Ли, Скар Ким и др.

срЯДа, 12 ДЕкЕмври
06:00  „Вътрешна сигурност”
08:00 „Хрониките на Шанара“ 
09:15  „Усмивчица” – драма 

(САЩ, 2007), режисьор 
- Грег Араки, актьори - 
Майкъл Хичкок, Адам 
Броуди, Ана Ферис, Дей-
вид Голдман

11:15  „Вътрешна сигурност” 
13:15 „ Хрониките на Шанара“
14:15  „Секретен отряд” – 

екшън,трилър,фантастика 
(САЩ, 2009)

16:30  „Проклятието на спяща-
та красавица” - фентъзи, 
трилър, мистерия (САЩ, 
2016), режисьор - Пери 
Реджиналд Teo, актьори 
- Итън Пек, Индиа Айсли, 
Натали Хол, Брус Дейви-
сън, Джеймс Адам лим, 
Скот Алън Смит

18:30 „Пазители на наслед-
ството“ 

21:00 „Ой, къде изчезна Ной!“ 
– анимация (Германия, 
Белгия, Люксембург, 
Ирландия, САЩ, 2015), 
сценаристи – Тоби Ге-
нкел, Марк Ходкинсън, 
Мартайн Торисон, Ричи 
Конрой, режисьори - То-
би Генкел, Шон Маккор-
мак

22:45  „Извличане“ 
01:15  „Отново и отново” – се-

риал
02:15  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
03:15  „Човекът, който не беше 

там“ - драма, кримина-
лен (САЩ, Великобри-
тания, 2001), режисьор 
- Джоел Коен, актьори 
- Били Боб Торнтън, 
Франсис Макдорманд, 
Майкъл Бадалуко, Ри-
чард Дженкинс, Джеймс 
Гандолфини, Джак Мак-
гий, Скарлет Йохансон 

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври
06:00  „Вътрешна сигурност” 
08:00 „Хрониките на Шанара“
09:15  „От руса по-руса“ 
11:30 „Вътрешна сигурност” – 

сериал
13:30 „ Хрониките на Шанара“
14:30  „Пистолет, куфар и три 

смърдящи варела” 
16:30  „Момчето с механично-

то сърце“ – анимация, 
приключенски, драма 
(Франция, Белгия, 2013), 
сценарист – Матиас Мал-
зию, режисьори – Стефан 
Берла, Матиас Малзию

18:30 „Бойни кораби“ - екшън, 
фантастика (САЩ, 2012), 
режисьор - Питър Бърг, 
актьори – Тейлър Кич, 
Александър Скарсгард, 
Бруклин Декър, Риана, 
Таданобу Асано, Лиъм 
Нийсън и др. 

21:00  „Дете 44” - драма, три-
лър (САЩ, Чехия, Вели-
кобритания, Румъния, 
2015), режисьор - Даниел 
Еспиноза, актьори – 
Ксавиер Аткинс, Марк 
Люис Джоунс, Том Харди, 
Карел Добри, Нуми Ра-
пас, Агнешка Грошовска, 
Петр Ванек и др. 

23:45  „Жената на пътешест-
веника във времето” 
– драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
– Робърт Швентке, ак-
тьори – Арлис Хауърд, 
Рейчъл Макадамс, Ерик 
Бана, Рон Ливингстън, 
Стивън Тоболовски, 
Алекс Ферис, Мишел 
Нолдън, Джейн Маклийн, 
Бруклин Прулкс и др.

02:00  „Отново и отново”
04:00 „Идеалният мъж“ - коме-

дия, екшън, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
- Пако Кабезас

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври 
06:00 „ Слънчева Филаделфия” 
07:00 „Стъпка по стъпка” 
08:00 „Клуб Веселие“  
09:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „Простичко желание“ 

– комедия, фентъзи, 
семеен  (САЩ, 1997), 
режисьор – Майкъл Ричи 
,актьори – Мартин Шорт, 
Мара Уилсън, Робърт 
Пасторели, Франсис 
Капра, Джонатан Хедъри, 
Аманда Плъмър и др.

12:00 „Без пукната пара“ 
13:00 „Теория за големия 

взрив” 
14:00 „По средата“ 
15:00 „Новите съседи“ 
17:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ 
19:00 „Стъпка по стъпка“  
20:00 „Новите съседи“  
22:00  „По средата“ , с.8 
23:00  „Теория за големия 

взрив” , с. 7
00:00  „Простичко желание“ 

– комедия, фентъзи, 
семеен  (САЩ, 1997), 
режисьор – Майкъл Ричи 
,актьори – Мартин Шорт, 
Мара Уилсън, Робърт 
Пасторели, Франсис 
Капра, Джонатан Хедъри, 
Аманда Плъмър и др.

02:00 „Слънчева Филаделфия“ 
03:00 „Клуб Веселие“  

съБота, 8 ДЕкЕмври 
06:00 „Слънчева Филаделфия“ 
07:00 „По-добре късно, откол-

кото никога“  
08:00 „Кое е това момиче“  
10:00  „Запознай ме с вашите“ 

– комедия (САЩ 2004), 
режисьор - Джей Роуч, 
актьори -  Блайт Данър , 
Оуен Уилсън, Робърт де 
Ниро, Бен Стилър, Бар-
бара Стрeйзанд, Дъстин 
Хофман и др.

12:00 „Андре” – драма, прик-
люченски, семеен

14:00 „По средата“ 
16:00  „Теория за големия 

взрив”  
17:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“  
18:30 „Новите съседи“ 
20:30 „Кухня в Париж“  - ко-

медия, романтичен 
(Русия 2014),режисьор 
- Дмитрий Дьяченко, 
актьори - Дмитрий На-
заров, Дмитрий Нагиев, 
Елена Подкаминская, 
Марина Могилевская, 
Марк Богатырёв, Венсан 
Перес и др.

22:30 „Хотел Елеон”  
23:30 „Слънчева Филаделфия“ 
00:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“  
01:30 „Кое е това момиче“  
03:30 „По средата“  
05:00 „Хотел Елеон” 

НЕДЕлЯ,  9 ДЕкЕмври 
06:00 „Слънчева Филаделфия“ 
07:00 „По-добре късно, откол-

кото никога“  
08:00 „Кое е това момиче“  
10:00  „Кухня в Париж“  - ко-

медия, романтичен 
(Русия 2014),режисьор 
- Дмитрий Дьяченко

12:00  „Простичко желание“ 
– комедия, фентъзи, 
семеен  (САЩ, 1997), 
режисьор – Майкъл Ричи 
,актьори – Мартин Шорт, 
Мара Уилсън, Робърт 
Пасторели, Франсис 
Капра, Джонатан Хедъри, 
Аманда Плъмър и др.

14:00 „По средата“ 
16:00  „Теория за големия 

взрив”  
17:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“  
18:30 „Новите съседи“ 
20:30 „Запознай ме с вашите“ 

– комедия (САЩ 2004), 
режисьор - Джей Роуч, 
актьори -  Блайт Данър , 
Оуен Уилсън, Робърт де 
Ниро, Бен Стилър, Бар-
бара Стрeйзанд,  Дъстин 
Хофман и др.

22:30 „Хотел Елеон”  
23:30 „Слънчева Филаделфия“ 
00:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“  
01:30 „Кое е това момиче“  
03:30 „По средата“  
05:00 „Хотел Елеон” 

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
06:00 „Слънчева Филаделфия”  
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Клуб Веселие“  
09:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
10:00 „Откачалки“ - комедия, 

драма (САЩ, Австралия, 
2012), режисьор - П.Дж.
Хоган, актьори - Лив 
Шрайбер, Тони Колет, Ан-
тъни Лапалиа, Каролин 
Гудал, Кери Фокс, Ребека 
Гибни, Бетани Уитмор, 
Сам Кларк и др.

12:00  „Без пукната пара“ 
13:00  „Теория за големия 

взрив” 
14:00  „По средата“ 
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Домашен арест“ , с.2
18:00  „Без пукната пара“ 
19:00  „Стъпка по стъпка“  
20:00  „Новите съседи“  
22:00  „По средата“ , с.8 
23:00  „Теория за големия 

взрив” , с. 7
00:00  „Откачалки“ - комедия, 

драма (САЩ, Австралия, 
2012), режисьор - П.Дж.
Хоган, актьори - Лив 
Шрайбер, Тони Колет, Ан-
тъни Лапалиа, Каролин 
Гудал, Кери Фокс, Ребека 
Гибни, Бетани Уитмор, 
Сам Кларк и др.

02:00  „Слънчева Филаделфия“ 
03:00  „Клуб Веселие“  
04:00  „Теория за големия 

взрив” 
05:00  „Слънчева Филаделфия“ 

вторНик, 11 ДЕкЕмври 
06:00 „Модерно семейство”  
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Клуб Веселие“  
09:00  „Домашен арест“ 
10:00 „Събудих се в Мексико” - 

комедия, приключенски 
(САЩ ,2014), режисьор 
- Скот Армстронг, актьо-
ри - Адам Пали, Ти Джей 
Милър, Томас Мидълдич, 
Шанън Удуард, Алисън 
Бри, Джейсън Мантзукас, 
Кристен Ритер

12:00  „Без пукната пара“ 
13:00  „Теория за големия 

взрив” 
14:00  „По средата“ 
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
18:00  „Без пукната пара“ 
19:00  „Стъпка по стъпка“  
20:00  „Новите съседи“  
22:00  „По средата“ , с.8 
23:00  „Теория за големия 

взрив” , с. 7
00:00  „Събудих се в Мексико” - 

комедия, приключенски 
(САЩ ,2014), режисьор 
- Скот Армстронг, актьо-
ри - Адам Пали, Ти Джей 
Милър, Томас Мидълдич, 
Шанън Удуард, Алисън 
Бри, Джейсън Мантзукас, 
Кристен Ритер, Роса Са-
лазар и др. 

02:00  „Модерно семейство“ 
03:00  „Клуб Веселие“  
04:00  „Приятели” 
05:00  „Модерно семейство“ 

срЯДа, 12 ДЕкЕмври 
06:00 „Модерно семейство”  
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Клуб Веселие“  
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „Случай с теб” - 

комедия,романтичен 
(САЩ, 2013), режисьор - 
Кат Койро, актьори - Бр-
ендън Фрейзър, Емилио 
Делгадо, Адам Джонсън, 
Винс Вон, Сам Рокуел, 
Сиена Милър, Джъстин 
Лонг, Евън Рейчъл Ууд и 
др.

12:00  „Без пукната пара“ 
13:00  „Приятели” 
14:00  „По средата“ 
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
18:00  „Без пукната пара“ 
19:00  „Стъпка по стъпка“  
20:00  „Новите съседи“  
22:00  „По средата“ , с.8 
23:00  „Приятели” , с. 6
00:00  „Случай с теб” - 

комедия,романтичен 
(САЩ, 2013), режисьор - 
Кат Койро, актьори - Бр-
ендън Фрейзър, Емилио 
Делгадо, Адам Джонсън, 
Винс Вон, Сам Рокуел, 
Сиена Милър, Джъстин 
Лонг, Евън Рейчъл Ууд и 
др.

02:00  „Модерно семейство“ 
03:00  „Клуб Веселие“  
04:00  „Приятели” 
05:00  „Модерно семейство“ 

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври 
06:00 „Модерно семейство”  
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Клуб Веселие“  
09:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
10:00  „Доктор Дулитъл” – 

комедия (САЩ, 1998), 
режисьор - Бети Томас, 
актьори - Еди Мърфи, 
Ози Дейвис, Оливър 
Плат, Кристен Уилсън и 
др.

12:00  „Без пукната пара“ 
13:00  „Приятели” 
14:00  „По средата“ 
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00  „Без пукната пара“ 
19:00  „Стъпка по стъпка“  
20:00  „Новите съседи“  
22:00  „По средата“ , с.8 
23:00  „Приятели” , с. 6
00:00  „Доктор Дулитъл” – 

комедия (САЩ, 1998), 
режисьор - Бети Томас, 
актьори - Еди Мърфи, 
Ози Дейвис, Оливър 
Плат, Кристен Уилсън и 
др.

02:00  „Модерно семейство“ 
03:00  „Клуб Веселие“  
04:00  „Приятели” 
05:00  „Модерно семейство“ 
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Мечтите се сбъдват

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Градина на толерантността 

Жител на Поморие 
дари палми

в Плов-
д и в . 
И н и ц и -
а т и в а -
та на 
Ф о н д а -
ция “За-
е д н о ” 
се осъ-
щ е с т -
ви със 
с ъ д е й -
ствието 
на кме-
та на 
р а й о н 
“ Ц е н -
трален” 

Георги Стаменов, еко-
лозите от районната 
администрация и ОП 
“Паркове и градини”.  В 

стантин Тотев от вели-
котърновския филиал 
на Националния архе-
ологически институт с 
музей при БАН. 

Църквата има уни-
кални фрески, рисува-
ни през XIII в. Изклю-
чително качествените 
стенописи са изпълне-
ни в стилистиката на 
Търновската живопис-
на школа. Специали-
стите вадят от пръст-
та красиви парчета от 
стенописната украса 
и признават, че таки-Нова църква с бога-

та стенописна украса 
разкриха археолози на 

хълма Трапезица, съ-
общи ръководителят 
на екипа проф. Кон-

засаждането на дърве-
тата участваха  учени-
ци от различните общ-
ности – арменска, бъл-
гарска, еврейска, ита-
лианска, руска и тур-
ска. 

Седмото дърво е 
символ на всички ос-
танали етноси,  чиито 
живот, култура и ис-
тория, са свързани с 
най-стария жив град 
в Европа. 

Засаждането на гра-
дината символично се 
свързва и с предсто-
ящото обновяване на 
Дондуковата градина в 
центъра на града, коя-
то е едно от любимите 
места за разходка и от-
дих на жителите в ис-
торическия център на 
Пловдив.  

С е д е м 
д ъ р в е т а 
като сим-
вол на 
м и р н о -
то съжи-
т е л с т в о 
на раз-
л и ч н и т е 
н а р о д -
ности в 
Пловдив 
бяха за-
садени в 
ц е н т ъ р а 
на града 
на Меж-
дународ-
ния ден на толерант-
ността. Първата етно 
градина в града под 
тепетата се създава по 

17-годишно момиче, което страда от детска 
церебрална парализа, стана прецедент в истори-
ята на университета в Кеймбридж. Той променил 
изпита за сертификат по английски език, за да 
може Мария Александрова от Враца да се яви 
на него въпреки физическите си увреждания.

Момичето не може да ходи и трудно движи 
ръцете си. За нея се грижи майка й. Физиче-
ските й увреждания и това, че попада в графа-
та „дете със специални образователни потреб-
ности“, не са увредили духа й и желанието й за 
знания. „Вярвам, че образованието ще ме докара 
по-далеч в живота от физическите мъки”, споде-
ля Мария. „Тя ходи на училище и е отличничка, 
въпреки че 80% от училищата в родния й град 
я отхвърлят с аргумента, че не приемат „таки-
ва деца”, разказва майката Зорница.

След като разбират, че тя няма умствени, а 
само физически проблеми, решават да увеличат 
времето за изпита – но без да променят него-
вото съдържание. Назначили й асистент, който 
да попълва отговорите, които Мария дава. Та-
ка след 8-часов изпит тя успява. 

Следващата мечта, която Мария иска да ре-
ализира, е да замине и да учи продуцентство 
в чужбина.

Българин спечели първо 
място по правене на пици 

Нов храм разкриха на Трапезица ва рисунки, на които 
се виждат и човешки 
образи, няма в стено-
писите на нито един 
от храмовете на кре-
постта. 

По качество и ху-
дожествена стойност 
фреските тук надми-
нават тези в църкви 
13 и 2, които са най-
хубавите на Трапези-
ца. 

Досега сме откри-
ли три човешки фигу-
ри, които са изпълне-
ни монументално, и 
глава с нимб", обяс-
нява проф. Констан-
тин Тотев.

12 малки палмички ве-
че красят пространство-
то около детската пло-
щадка, намираща се до 
историческия музей в 
Поморие. растенията бя-
ха дарени от инициатив-
ния гражданин Христо 
тончев.

в желанието си да до-
принесе за облагородя-
ването на градинката и 
създаването на по-при-
ятна среда за играещи-
те в района деца Христо 

закупува палмите с лич-
ни средства и се грижи 
за тях до настъпването 
на подходящия момент 
за изнасянето им на от-
крито.

с помощта на екип от 
общинското предприя-
тие „озеленяване, гор-
ско и селско стопанство” 
дарените растения бяха 
засадени до съществу-
ващия пояс от кипари-
си и скоро ще бъдат част 
от пъстро килимче.

идея на Кристиан Ан-
гелов и приятелите му 
от младежката орга-
низация  нa “Шалом” 

130-ата 
г о д и ш -
нина от 
с м ъ р т т а 
на екзарх 
Антим I  
беше от-
белязана в 
Бургас. За-
упокойна-
та литур-
гия бе ор-
ганизира 
от Тракий-
ско дру-
ж е с т в о 
" С т р а н -
джа" в 
бургаския 
храм "Све-
та Бого-
р о д и ц а " . 
След съ-
битието беше открита изложба в Етнограф-
ската експозиция на РИМ-Бургас  с фотогра-
фии от житейския път на видния български 
духовник.

Антим I е първият български екзарх (от 1872 
г.), виден политик и общественик, останал в исто-
рията най-вече като защитник на идеята за неза-
висима Българска църква и за нейната роля ка-
то обединител на българите. Роден е през 1816 
г. в Лозенград, Източна Тракия (днес град Кърк-
ларели в Турция).

Мисията му за налагане на независимостта на 
Българската църква го отвежда за кратко и в Бур-
гас през 1872 г., където е посрещнат тържестве-
но от българската общност в града.

Целият житейски път на екзарх Антим I е свър-
зан с отстояване на българщината в Източна Тра-
кия и след Освобождението продължава да тър-
си начин за обединението и добруването на бъл-
гарския народ. 

Почетоха паметта 
на екзарх Антим I

Българин спечели светов-
ното състезание по пра-
вене на пица в Порто, 

Португалия, от 10 държави 
участници. Там били поканени 
само бивши световни шампи-
они да съчетаят пицата с пор-
тугалско вино. В тестото, кое-
то направил, българинът сло-
жил розова вода и еленски бут 
за засищане. Радостин Киря-
зов спечелил журито с бъл-
гарските продукти. 

Така в едната категория той 
изместил родината на пицата, 
като след него се наредили 
Италия и Португалия.

Радостин Кирязов от 20 го-
дини меси тесто за пица, хляб 
и прави паста. Това не е пър-
вото престижно състезание, 

което той печели. Въпреки това 
обещава да остане да работи в 

България, а в чужбина само да 
покорява върхове.
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

децата - æеðтâа на насилие 

мúæ изãоðя 
â äома си

меðêи сðеùó
битоâата

ïðестúïност

иЗДирват 
иЗгУБЕНи  в гора
Близо 30 души, сред 

които служители от зве-
ната "Пожарна и аварий-
на безопасност и защита 
на населението" - Бургас 
и Поморие, Несебър и ло-
вци от местната дружин-
ка в поморийското село 
козичино са предприе-
ли действия по издирва-
нето на двама несебър-
лии, загубили се в горис-
та местност между села-
та Паницово, козница и 
козичино. 

сигнал за изчезването 
на двамата е подаден от 
техни близки. 

катастрофа 
със ЗагиНали

Пътничка е загина-
ла на място. Произшест-
вието с лек автомобил, 
шофиран от 29-годишен 
мъж от село Българин, 
община Харманли, е ста-
нало на пътя село Доси-
тиево - Харманли.

водачът не притежа-
вал свидетелство за пра-
воуправление и е бил с 
0,92 промила алкохол в 
кръвта. от удара на мяс-
то е загинала 28-годишна 
жена, возеща се отпред. 
Друг пасажер, 16-годиш-
но момче от село тянево, 
е бил ранен. 

Шкаф ЗатисНа БЕБЕ
радомирски полицаи 

изясняват смъртта на 
4-месечно бебе. в цен-
търа за спешна и неот-
ложна медицинска по-
мощ в Перник е докара-
но 4-месечно момичен-
це, което въпреки уси-
лията на лекарите е по-
чинало. По първоначал-
ни данни върху бебето е 
паднал шкаф. родители-
те са работници в радо-
мир, но са от разложко.
камиоН отНЕсЕ кола

63-годишен мъж за-
гина в катастрофа край 
враца. Пътният инци-
дент е станал на кръго-
вото кръстовище между 
отсечката към оряхово 
и главен път Е 79. При-
чината е, че турски ками-
он е ударил и изхвърлил 
в нива до пътя лекия ав-
томобил, с който се дви-
жел загиналият. Парчета 
от колата са пръснати на 
десетки метри от място-
то на сблъсъка.

ПрЕБиХа горски 
НаДЗиратЕл

горски надзирател бе-
ше пребит в гоцеделчев-
ско. той бил нападнат в 
гръб и е със счупен крак 
и множество рани по гла-
вата. Дафко мърваков, 
който в момента е в бол-
ница, твърди, че е пре-
бит от бракониер. това се 
е случило, след като се е 
прибрал в село Баничан.

мърваков посочи име-
то на карамфил славчев, 
който, по думите му, бра-
кониерства постоянно.

Баба 
даде 
32 000 лв. 
на мним 
полицай 

Задържаха пенсионер, 
блудствал с момиче

Загиналите при пожари се увеличават
Жертвите на битови пожари 

са 22 само от началото на отоп-
лителния сезон, т.е. за по-мал-
ко от два месеца. Това е тре-
вожната статистика. Други 30 
души са пострадали в подоб-
ни инциденти.

Главен инспектор Стефан 
Стефанов от главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защи-
та на населението” заяви: „За-
гиват предимно възрастни 
трудно подвижни хора, ко-
ито не чуват добре, не мо-
гат да реагират адекватно и 
бързо”. 

Най-често причините за би-
товите пожари са неизгасени 
цигари, използване на печка за 
твърдо гориво, затворена с не-
пълно изгаряне, запалени по-
криви заради непочистени ко-
мини. „Въглеродният оксид не 
прощава. Хората загиват тихо 
и бавно, без да разберат какво 
става”, обясни инспектор Сте-
фанов.

От пожарната препоръчват 
през нощта хората да се зави-
ват по-добре и да не използ-
ват отоплителни уреди. „Кога-
то човек е сънен, той е неа-
декватен и не може да реаги-

ра бързо, затова не трябва да 
оставяме отоплиелните уреди 
включени без наблюдение“, 
обяснява експертът.

Инспектор Стефанов даде 
и съвети какво да не забра-
вяме, преди да тръгнем, ко-
гато ни пред-
стои пътуване. 
„Уредите, кои-
то са предви-
дени за дено-
нощна работа, 
като хладил-
ника напри-
мер, са срав-
нително без-
опасни, защо-
то са предви-
дени за по-
стоянна рабо-
та. Не е необ-
ходимо да из-
ключваме хла-
дилника, когато пътуваме.

трябва обаче да проверим 
дали сме изключили всички 
уреди с по-голяма консума-
ция – отоплителни печки, 
климатици. Трябва да прове-
рим и дали нямаме забравен 
електроуред, който сме полз-
вали малко преди да излезем, 

например ютия“.
Пожарникарите съвет-

ват родителите да не оста-
вят малки деца в дома са-
ми при включени електроу-
реди. „Случайното бутане на 
отоплителен уред при детска 

игра, поставянето на дрехи в 
близост, които да се сушат или 
други горими предмети, са из-
ключително опасни. За съжа-
ление през последните години 
има и загинали деца, така че не 
трябва да бъдат оставяни сами 
и не трябва да бъдат заключ-
вани“, каза Стефан Стефанов.

Възрастен мъж загина 
при пожар в дома си в Русе. 
Инцидентът е станал през 
нощта. Къщата му и съсед-
ният имот са изпепелени 

напълно, 
по чудо се 
е спасило 
младо се-
мейство с 
бебе. На 
мястото на 
инциден-
та са би-
ли изпра-
тени три 
екипа на 
пожарна-
та заедно 
с екип на 
" С п е ш н а 
п о м о щ " . 

Пламъците са тръгнали от 
електрическа печка, която 
се е преобърнала и е под-
палила стаята. Възрастният 
мъж се е опитал да избяга, 
но се е задушил от дима и е 
изгорял в пожара. Огънят се 
е прехвърлил към съседни-
те имоти. 

Вицепремиерът Красимир Каракачанов пред-
лага въвеждането нови мерки срещу битовата 
престъпност, а именно - осъдените на глоби, ко-
ито не могат да ги плащат, да полагат обществе-
нополезен труд.

 Планира се и създаването на групи за общест-
вен ред към общините. Те трябва да анализи-
рат обстановката и да насочват МВР за местата, 
където няма постоянно полицейско присъствие. 
За миналата година мобилните екипи са посети-
ли 3500 села над 5300 пъти. Това според властта 
намалило битовата престъпност в тези райони.

За да ги има мобилните екипи, са назначени 
1514 нови полицаи. 

 В село Бръшляница, Коиловци и печално из-
вестното с високите нива на битова престъпност 
село Мечка има постоянно полицейско присъст-
вие. В Бръшляница през 2008 г. кражбите са били 
32. За тази година са 8, като 5 са разкрити.

В селата има термокамери и жандармерия.   
Превенцията и координацията в битката с би-

товата престъпност са основен приоритет за ръ-
ководството на МВР.

83-годишна жена от 
Добрич даде 32 000 ле-
ва на телефонни измам-
ници. 

Жертвата получила 
обаждане от непознат 
мъж, представил се за 
служител на МВР. Той 
поискал парите, за да 
ги пази от кражба.

Жената дала адреса 
си на непознатия и мал-
ко по-късно била посе-
тена от цивилен мъж, на 
когото предала 32 000 
лева в евро и лева. 20 
минути след това пода-
ла сигнал за измамата. 

Полицията в Лом за-
лови 65-годишен мъж, 
който блудствал с не-
пълнолетно момиче 
и снимал сексуалните 
си действия, съобщиха 
от Областната дирек-
ция на 
МВР в 
М о н -
т а н а . 
К р и -
мина-
л и с -
т и т е 
з а п о -
ч н а -
ли разследване и ус-
тановили, че възраст-
ният мъж е извършил 
блудствени действия с 
14-годишната М. Н. За 
да удовлетвори поло-
вите си желания, той 
използвал сила и за-
плахи към момичето. 

Според осведоме-

ни това не е единстве-
ният случай на сексу-
ални гаври на пенси-
онера с непълнолет-
ни. Мъжът примамвал 
жертвите в жилището 
си и заснемал порно-

з а н и -
мания-
та си. 

В 
м и н а -
л о т о 
з а п о -
дозре-
ният в 
п е д о -

филия е работил като 
охрана в дом за деца, 
който вече е затво-
рен, казаха запозна-
ти. Полицията е пре-
търсила апартамента 
на мъжа и е конфиску-
вала преносимия му 
компютър и мобил-
ния телефон. 

Всяко второ дете е било жертва на 
насилие в училище, сочат данните от 
последното проучване на УНИ-
ЦЕФ. Затова от благотвори-
телната организация и 
образователното ми-
нистерство старти-
раха кампанята "За-
едно срещу насили-
ето".

Седмокласникът 
Петър от 119 СОУ 
“Акад. Михаил Арау-
дов” става свидетел на на-
силие в училище още когато е 
на 7 години. Той, Ина-Гергана и още 
двама седмокласници учат петокла-
сниците в учебното заведение що е 
то насилие и как да се пазят. Урокът 
е важен, защото 54% от децата у нас 

са жертви на насилие.
"Сега те навлизат в пубертета и 
трябва да са подготвени за те-

зи неща", каза Ина-Гергана. 
Представителят на УНИ-

ЦЕФ за България д-р 
Джейн Муита смята, 
че насилието в Бъл-
гария, както и в дру-
ги страни е високо 
не само в училище, а 

и сред децата като ця-
ло. Случаите на тормоз 

и насилие в училищата за 
2016 и 2017 г. са над 8000. Това 

значи средно по 30 инцидента днев-
но. "Обикновено децата, които са би-
ти вкъщи или към тях се отнасят по-
лошо, се озлобяват и стават побой-
ници", каза още д-р Муита.

последното проучване на УНИ-
ЦЕФ. Затова от благотвори-
телната организация и 

трябва да са подготвени за те-
зи неща", каза Ина-Гергана. 

Представителят на УНИ-
ЦЕФ за България д-р 

Джейн Муита смята, 
че насилието в Бъл-
гария, както и в дру-
ги страни е високо 

нистерство старти-
раха кампанята "За-
едно срещу насили-

Седмокласникът 
Петър от 119 СОУ 
“Акад. Михаил Арау-
дов” става свидетел на на-
силие в училище още когато е 

и сред децата като ця-
ло. Случаите на тормоз 

и насилие в училищата за 
2016 и 2017 г. са над 8000. Това 

От синдиката "Oбразование" към КТ "Подкрепа" алар-
мираха, че са зачестили съдебните дела срещу препо-
даватели в училищата. Причината е, че родителите са 
недоволни от оценките на децата си. Директорите на 
училищата не желаят да коментират казусите, защото 
смятат, че те натоварват с негативен оттенък институ-
цията им.

Юлиян Петров от КТ „Подкрепа” обяви, че синдика-
тът има около 10 сигнала за дела, водени от родители 
срещу учители. „Безспорно е съществуването на таки-
ва дела. И в София, и в Пловдив има такива сигнали. 

В единия от случаите в училище охраната е разтър-
вала двама ученика, които са се биели. Единият  от уче-
ниците е разтълкувал това като физическа намеса и има 
заведено дело и в съдебната институция, и в Комисия-
та по дискриминация. Други случаи са свързани с не-
съгласие с оценка на ученик. Родители подават жалба 
за несъгласие и съдят учителите. 

родители съдят учители 
заради оценки
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Тук сме по инициати-

ва и на Асоциацията на 
селскостопанските жур-
налисти в България. 

Днешните жители на 
Ветрен си имат сдру-
жение на рибарите, би-
ха искали да си постро-
ят своя рибна борса, но 
засега бюрокрацията 
им пречи и дори спи-
ра осъществяването на 
мечтата им. 

Докато говорим с 
кметицата иванка 
спасова, към брега 
приближава лодка. ва-
лентин Николов изли-
за с племенницата си 
Деси, не иска да говори 
с журналисти, но наше-
то настояване е непре-
одолимо. Затова този 
едър силен мъж заста-
ва смирено пред каме-
ра, микрофони и дикто-
фони и отговаря на въ-
просите ни. Питаме го 
те, рибарите ли си под-
държат лодките. 

- Да, ние, заложили 
сме мрежите, утре су-
трин очаквам да изва-
дя около десетина кг ри-
ба. Продавам я на рес-
торантите, клиентите 
ги търсят. Бил съм шо-
фьор, сега се занимавам 
професионално с рибо-
лов, с това се изхранва-
ме – споделя Валентин. 

Питам го как общуват 
нашите рибари с румън-
ските си колеги. 

– Никак. Не общува-
ме. Наблизо е остров 
Ветрен, румънците спо-
рят, че бил техен. От го-
дини ние го знаем, че е 
наш. Доста наши риба-
ри имат проблеми с ри-
болова там. Въпросът 
трябва да се реши на 
горно ниво. – споделя 
Валентин. - Тази годи-
на е много слаба за нас, 
няма риба, хващаме са-
мо малки. Други години 
има по-голям риболов, 
излиза мряна, платика, 
сом, бяла риба.

И продължава: - Праз-
нувахме Никулден ня-
кога на самия дунав-

ски бряг. Но от години 
го преместихме в чита-
лището. Там раздаваме 

рибена чорба, веселим 
се. Идват самодейци от 
Силистренско да ни поз-
дравят – споделя кмети-
цата. Някога по Дунава 
минаваше „ракета”. По-
следната „ракета” полз-
вахме като заведение 
през 1995 г., но демо-
крацията и нея отнесе 
в миналото. 

Нямаме училище, ни-
то детска градина в село-
то, доктор идва веднъж 

в седмицата от Силист-
ра, на 23 км сме от гра-
да. Риболовът е основен 
поминък на жителите на 
Ветрен. За празниците 
си правим характерни-
те наши рибени чорби, 
пържена риба, плакия, 
зелеви чорби, кебап със 
свинско месо. 

Селото има 145 жите-
ли с постоянен адрес, но 
идват още до 500 през 
лятото, предлагат къ-
щи за гости с около 100 

легла. Тук идват мно-
го заради реката - Ду-
нав дава дарове, които 

не се използват пълно-
ценно. От наша страна 
брегът е по-добър, от 
румънска страна по-ни-
сък и не е толкова засе-
лен. Тук е държавна зе-
мя, искаме да се напра-
ви нещо като рибарски 
складове, рибна борса. 
Има предложение на 
рибарите, но не се одо-
бри, сега имат рибарска 
група, сдружение, мест-
на инициативна група. 

Всеки месец кметство-
то разполага със 150 лв., 
с тези пари почистваме, 
косим, правим каквото 
можем. 

- Какво правят хора-
та тук, като дойдат - пи-
таме. 

- Разходки, ходят до 
реката, отиват по еко-
пътеките до Сребърна 
и се прибират по глав-
ния път. Има един бел-
гиец, който си купи къ-
ща във Ветрен, но оста-

на сам, жена му почина 
и за съжаление няма да 
остане – разказва Иван-

той стига до няколко ки-
ла на ден. През другите 
месеци Дунава е за кра-
сота за гостите на ду-
навските брегове. Ми-
нават всякакви кораби. 
Има и пътешественици, 
които слизат на брега 
да разгледат. 

кога е възникнал 
ветрен? Казват, че това 
станало преди три хи-
ляди години. Разни пле-
мена разделяли земята 
и се биели помежду си 
заради нея. Във Ветрен 
е имало живот на поко-
ления от преди първа-
та цивилизация, описан 
е от древни пътеписци, 
отседнали тук за бокал 
от местното вино под 
стените на крепостта. 

Зимите тук били все 
люти. 

Когато Дуна-
вът замръзвал на десет 
педи дълбоко, по него 
минавали натам и на-
сам шейни с всякаква 
стока. Хората праве-
ли колиби върху леда 
и се предавали на ве-
селието. Всичко мла-
до и хубаво излизало 
да се пързаля с папу-
ци и налъми. Въртели 
се около нощните ог-
ньове като вихрушки. 
Момците сглобявали 
люлки и люлеели на 
тях девойките. Някои 
привързвали под стъ-
палата си две говежди 
ребра и с тояга в ръка 
летели по лъскавия ка-
то кристал лед. Юнач-
ни мъже чупели леде-
ни късове, заравяли ги 
дълбоко край къщите 

си и чак през юлските 
горещини изравяли от 
тях вишнев ошав, за да 
се разхлаждат. 

Навътре в Дунава 
се сивеели солугани – 
незамръзнали дупки, 
през които рибите си 
подавали главите, за да 
дишат.

Над Дунава се сте-
ле пара. Прииждат още 
една-две лодки. Наоко-
ло се носи откъслечен 
говор, рибарите дял-
кат с ножовете си су-
рови клонки и подос-
трят върховете им. Ни-
жат дребната риба и за-
бождат тънките пръчи-
ци в земята така, че да 
надвиснат над жарава-
та. Встрани в горещата 
пепел ври в съд рибе-
на чорба. Баламосват 
ни, нас, софиянците, до-
шли дотук, че рибена-

та чорба става най-
вкусна, като й 

се прибави 
малко вода 

от Дунава. 
На едрия 
п я с ъ к 
прости-
рат ро-
г о з к а , 

върху нея 
п р е м я т а т 

шарена чер-
га, изтрита от 

времето и от упо-
треба. Шишенце с ра-

кия минава от ръка на 
ръка, рибарите отпиват 
и разговарят. Спомен е 
това, но жив, сякаш се 
случва днес.

 Добре е да има в гра-
да вода, без вода не мо-
же. Без хляб по може, но 
без вода – не.

Оставям рибарите да 
се убеждават един друг, 
че и водата, и хлябът са 
важни. Хора обикнове-
ни, но единствени в своя 
необикновен свят. Оби-
чат да премислят какво 
е станало и какво не ста-
ва днес. Какво ще е в бъ-
деще, не смеят и да по-
мислят. Чакат да видят 
нещо, което ще се слу-
чи, докато са още живи 
и здрави. Ако не го до-
чакат, ще оставят надеж-
дата на другите след тях.

   Дарина  НЕНова

ка Спасова.
А ние гле-

даме Вален-
тин и още 
няколко ри-
бари, които 
се прибират 
привечер от 
Дунава. Зале-
зът зад тях е 
великолепен. 
Други лодки 
сега влизат 
във водата да 
заложат мре-
жите си. Сил-
на е ръката 
на рибаря. На 
възраст е ве-
че дунавският 
рибар, но ка-
то пружина скача в лод-
ката. Дръпва въженце-
то и лодката поема по 
вълните. Държи здраво 
кърмата. 

Рибата не знае докъ-
де е българско и докъде 
румънско. Всеки я ло-
ви. Никой отникъде не 
я пуска да се развъжда. 
Кой ли ще се занимава 
с това в днешно време! 
Затова и шаранът е на 
изчезване, няма го. До 
преди време румънци-
те минавали по Дунава 
и пускали електриче-
ски ток. Рибата плува-
ла отгоре замаяна. Уж е 
мъртва. Събереш я, из-
сипеш я в лодката, а тя 
се надига зад гърба ти 
и скача обратно в Дуна-
ва и веднага се прита-
ява между коренищата 
и кротува. Хвър-
ляй мрежа-
та, ри-
б а -

рю! 
О т -
дясно се 
задава пара-

ход. Рибата се 
плаши от шума 
му и бяга на-
сам. Истинско-
то време за ри-
болов обаче е 
нощем. Особе-
но напролет. И 
Валентин каз-
ва, че тогава 
идва голямата 
риба - тогава 
плува на паса-
жи. Идва откъм 
морето и вър-
ви срещу тече-
нието. Така й е 
отредено. Само 
есетрата и мо-
руната се връ-
щат обратно, и 
то на заден ход 

– с опашката напред. 
Най-богат е уловът 

от април до юни. Тогава 

то разполага със 150 лв., 
с тези пари почистваме, 
косим, правим каквото 

на чорба. Баламосват 
ни, нас, софиянците, до-
шли дотук, че рибена-

та чорба става най-
вкусна, като й 

се прибави 
малко вода 

ява между коренищата 
и кротува. Хвър-
ляй мрежа-
та, ри-
б а -

от Дунава. 
На едрия 
п я с ъ к 
прости-
рат ро-
г о з к а , 

върху нея 
п р е м я т а т 

шарена чер-
га, изтрита от 

времето и от упо-
треба. Шишенце с ра-

кия минава от ръка на 

рю! 
О т -
дясно се 
задава пара-

Валентин Николов

Дунавски улов

Къща за гости 
в селото

Кметицата на Ветрен Иванка Спасова
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Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Почит към загиналите

Рожден ден
Членове от областна-

та организация на Съ-
юза на офицерите и сер-
жантите от запаса и ре-
зерва в Разград се срещ-
наха с петима народни 
п р е д с т а -
вители на 
БСП. Де-
путатите, с 
които бяха 
о б с ъ ж д а -
ни актуал-
ни пробле-
ми в стра-
ната, бя-
ха Славчо 
Велков, Кольо Минев, 
Николай Цонков, Иван 
Ченчев и Георги Андре-
ев. Те са бивши офицери 
от армията и имат богат 
опит във военната служ-
ба и са участвали в уп-
равлението на армията.

На срещата бе поста-
вен акцент на проек-
та „Визия за България”. 
Председателят на Об-
ластната организация 
на Съюза на офицери-

те и сержантите от за-
паса о. з. полк. Огнян Ки-
рилов запозна гостите 
с многостранната дей-
ност на организацията, 
която има  40 друже-
ства и те осъществяват 
активна дейност.

На срещата в клуба на 
офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва 
гостите призоваха ар-
мията да бъде модерна 
и боеспособна. Комен-

тирано бе недовол-
ството от досегаш-
ното управление на 
държавата. Изтък-
нато беше, че пред-
ложената „Визия за 
България” е поглед 
в бъдещето и са го-
леми очакванията 
за реализирането 
й. Широко място бе 

отделено на демограф-
ския срив в страната, 
социалните дейности, 
здравеопазването, си-
гурността и отбраната. 

Състоя се откровен 
разговор, в който запас-
ните офицери изказаха 

своите виждания. Отде-
лено бе място на при-
оритети на страната ни 
в обществения живот. 
Наблегнато бе в разго-
вора на доброволната 
военна служба и на за-
кон за запасното войн-
ство и резерва. Разиск-
вани бяха и въпроси за 
модернизацията на бъл-
гарската армия и соци-
алните придобивки на 
военнослужещите, как-
то и на военното обуче-
ние в училищата. При-
състващите на срещата 
запасни офицери при-
зоваха да се повдигне 
самочувствието на бъл-
гарските военни, да се 
изгради нов модел на 
военната подготовка. 

ангел Николов,  
исперих

в  близкото до силистра се-
ло  калипетрово почетоха за-
гиналите във войните свои съ-
селяни. 

Храмът "свети вмчк Дими-
трий" навърши 171 г. от осве-
щаването му. Празникът бе от-
белязан заедно с НЧ "Пробуда 
1946". той започна  с голяма 
кулинарна изложба, подготве-
на от пенсионерските клубове 
и изложена в духовния цен-
тър. Най-вкусните гозби полу-
чиха награди. състоя се и сре-
ща с учениците от оУ "св. св. 
кирил и методий" под надслов 
"камбанен звън".    На 25 ок-
томври се проведе нощно бде-
ние и петохлебие, а на следва-
щия ден - литургия и панихи-
да за загиналите във  войните. 
На фасадата на камбанарията 
са  изписани имената на заги-
налите съселяни в Балканска-
та, Първата и втората светов-

на война.  Доростолският мит-
рополит амфросий освети пло-
чата. Присъстваха много гости 
от община силистра начело с 

кмета д-р Юлиян Найденов и 
кметове на съседни села. има-
ше свещеници  и от румъния. 

Поднесени бяха цветя. всич-
ки се поклониха на загинали-
те във войните. Присъстваха 
и техни близки.  след това за-
почна празничният концерт, 
подготвен от читалището с 
участието на групата за ста-

ри песни "камба-
нен  звън", учени-
ците от училище-
то, клуб "Хари 3" 
и индивидуални-
те изпълнители 
народната певица 
митанка Петрова - 
племенница на на-
родната певица ба-
ба васила  вълчева, 
Йорданка и гинка. 
изви се буйно доб-
руджанско хоро и 
всички се хванаха 
за здраве. 

всички присъст-
ващи получиха от 

вкусния курбан. 
Йорданка ЖЕкова, 

силистра

Искам да ви разкажа как живеят пенсионери-
те в Белослав.

 Към общината има седем пенсионерски клуба и 
отделна стая за общинското ръководство. Всички 
те са оборудвани с хладилници, печки, телевизо-
ри и климатици. За хигиената на клубовете се гри-
жат хигиенистки. Клубовете се посещават от пен-
сионери предимно членове на СП-2004 и са при-
ятно място за отдих. Когато влезеш в който и да е 
клуб, веднага ще усетиш живота на пенсионерите, 
ще те грабне красотата им. По стените са окаче-
ни снимки от изяви на пенсионерите - певчески-
те групи, отбелязване на празници. В тях мъжете 
се събират да играят карти, жените на раздумка. 
Заедно празнуваме рождени и именни дни, наци-
онални и религиозни празници и винаги се рад-

ваме на подкрепата на общинското ръководство 
(кмета и неговите заместници).

 Искам да ви разкажа за един рожден ден в пен-
сионерския клуб в с. Разделна, общ. Белослав, с 
председател Живка Великова.

 Тодорка Андонова Добрева, член на клуба в 
селото, празнува 74-годишен рожден ден, за кой-
то бяхме поканени три пенсионерки от общ. Бе-
лослав. Отдалеч се чуваше смях и веселие.

Г-жа Добрева е прекрасен човек, излъчва до-
брота, от лицето й не слиза усмивката. Отличен 
родител, тя е успяла със съпруга си да възпитат 
прекрасни син и дъщеря, добра домакиня. Клубът 
беше пълен с членове на СП-2004, масата - отру-
пана с различни ястия и деликатеси. Пенсионери-
те умеят да се уважават и да се веселят.

 Рожденичката получи много цветя, подаръци 
и поздравления. Празникът беше изпълнен с пес-
ни и веселие.

 На нашата приятелка Тодорка Добрева поже-
лаваме здраве, дълголетие и много обич.

станка мироНска, 
председател на сП-2004, общ. Белослав

който да прехвърли ло-
комотива на държавата 
на нов коловоз. Да се ре-
шават социалните про-
блеми на база развита, 
печеливша икономика.

За пенсионерите лос-
тът са техните организа-
ции.  Съюзът на пенси-
онерите-2004 (СП-2004) 
от 2015 г. навлезе в кри-
за. Тогавашният предсе-
дател Цв. Минков не бе-
ше отворен да обсъжда 
и приема предложения 
за по-ефективна рабо-
та, а такива идваха. По 
волята на вожда Петър 
Петров и Стефан Сте-
фанов бяха изхвърлени 
от ЦС, а нови на тяхно 
място не бяха избрани. 
Изпълнителното бюро 
и  пленумът не реаги-
раха да изберат замест-
ници. Установи се еди-
новластие. През години-
те Минков създаде щат 
за служителка – секре-
тар, с възнаграждение, 
покрито от отстъпка на 
членския внос от об-
ластните съвети на СП-
2004. Така през дванаде-
сетте години до рамото 

му стояха г-жа В. Нико-
лова и група софиянци. 
След кончината на Мин-
ков ръководните орга-
ни на съюза  не избраха 
временно ръководство 
за подготовка и провеж-
дане на ІV конгрес. Та-
ка В. Николова използ-
ва времето  на прехода 
да проведе своя полити-
ка и наложи избора си 
за председател. Заради 

многото законодател-
ни и уставни наруше-
ния нейното председа-
телство е оспорвано и 
нелегитимно. За да се 
включи в посоката, со-
чена от вятъра  на про-
мяната, СП-2004 тряб-
ва бързо, неотложно да 
спре разпада – редица 
областни организации 
замислят излизане от 
съюза и формиране на 
свои местни организа-
ции. Въпросът би се ре-
шил бързо и леко, ако 
В. Николова се   оттегли, 
подаде оставка.

  Протестерите да ор-
ганизират извънреден 
конгрес и да изберат ле-
гитимно  ръководство. 
Така новият ЦС да стане 
оня мощен лост, който 
да отвори съюза към ди-
алог с другите органи-
зации, както и да внася 
в законодателните орга-
ни искания за решаване 
на проблемите, а за да 
бъдат чути, да се  тър-

си съдействието на ни-
зовите организации.

Идеята за обединение 
на пенсионерските орга-
низации витае от години. 
По идея на Гиньо Ганев  
сред военните  се появя-
ва КСЗП, която и до днес 
съдебно регистрирана 
съществува с председа-
тел о.р. ген. Стоимен Сто-
именов. Военните могат 
да съживят организаци-
ята си. Ако яхват пенси-
онерските протести са-
мо да премахнат тава-
на на пенсиите, това не 
им дава право да огла-

Ония, които сме 
избрали с вота 
си да водят об-

ществото, са длъжни 
да изпълняват пре-
дизборните си про-
грами, да спазват до-
кументите на ЕС, нали 
държавата ни е негов 
член. Тяхно задълже-
ние е да предпазват 
гражданите от бед-
ност, да не ровят в 
контейнерите, да не 
протягат изнемощя-
ла десница за подая-
ние. Да им  осигурят 
екзистенц минимума  
не само за биологич-
ното оцеляване, а и 
за духовна храна - 
да си купят книга, да  
посетят театър, кон-
церт, кино. 

 Исканията на въз-
растните хора за дос-
тойни старини и про-
тестите им се прие мат 
като форма на демо-
кратично  излияние, 
без да търсят реше-
нието им. Стара е по-
говорката ,,Кучетата 
си лаят, керванът си 
върви”. Нужен е лост, 

Среща на депутати със запасни офицери

вят едно бъдещо обеди-
нение. Мисля, че  войн-
ството носи достойн-
ството  да приеме една 
обща кауза в интерес на  
2 200 000 пенсионери.

 време е за обеди-
нение. осъществя-
ването му да започ-
не със среща между 
председателите на 
всички организации. 
Да се проведе диску-
сия, която да очер-
тае целите и възмож-
ностите за осъщест-
вяването му, както и 
стълбовете (социал-
но законодателство, 
здравеопазване и 
т.н.), по които да се 
достигне консенсус, 
да се уточни форма-
та на ръководство, 
периодичност на за-
седанията.

Идеята за приема-
не на устав, съдеб-
на регистрация ели-
минира на практика 
съществуващите съ-
юзи с техните верти-
кални структури. Раж-

да се конфедерация.
  Ако лидерите на съ-

ществуващите съюзи 
не преодолеят егото 
си, не оценят, че досе-
га от тях не е постигна-
то нито едно завоева-
ние и че  клубовете се 
превръщат във втори 
читалища, ще тънем в 
блатото. Време е пръ-
стите съюзи да се сви-
ят в юмруци, за да мо-
гат да наложат  властта - 
държавата да осъзнае, 
че управлява и благо-
дарение вота на пенси-
онерите.

 Водачи на пенсио-
нерите, идва 2019 г., го-
дина на избори на ев-
родепутати и за местни 
органи на властта. Обе-
динете се и направете  
промяна в досегашния 
начин на поставяне на 
проблемите на хората 
за достоен живот, пре-
ди да прекрачим гра-
ницата на залеза!

георги Евтимов,
с. самоводене, 

великотърновско

Накъде?
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Един оазис! Кът от рая! Едно малко 
чудо, изваяно от божествената 
ръка на природата. Един малък 

отрязък от огромната карта на све-
та, от векове населяван от красиви и 
трудолюбиви люде, от достойнствата 
на които са се удивлявали близки и 
далечни народи. Тази земя се казва 
БЪЛГАРИЯ. 

Ще минат го-
дини. Много спо-
мени в съзнание-
то на потомците 
времето ще зали-
чи, но споменът 
за тази държави-
ца ще 
остане. 
Него те 
ще но-
сят като 
с к ъ п о -
ц е н н а 
р е л и к -
ва в ду-
шите си 
и все ще 
питат и 
ще раз-
п и т в а т 
какво е станало, кога и защо е ста-
нало. И може би някъде ще проче-
тат или ще чуят, че всичко е започ-
нало от едно необичайно и неско-
посано политическо отроче, нарече-
но „ликвидационни съвети”. Такова 
създание няма в нито една държа-
ва. То, отрочето, си беше поставило 
за цел да ликвидира една цяла иде-
ология, оспорвана, отричана и въз-
величавана. Но в този стремеж бе-
ше ликвидирана само икономиката 
на една цветуща държава. Идеоло-
гията остана жива с децата и внуци-
те си, които дадоха ново име на от-
рочето. Нарекоха го Преход. А то се 
оказа гладно и алчно. Захраниха го 
с пари. То поиска още, цели куфар-
чета с пари изгълта. После се насо-
чи към фабрики, заводи, комбинати, 
рафинерии, пристанища и летища. 
Не забравяше и парите. Цяла банка 
изгълта, КТБ се казваше. Не преста-
ва и до днес. Изплашени от негова-
та ненаситност, близо три милиона 
българи напуснаха страната. Зато-

ва 95-годишният бай Петър от мое-
то село каза: „Ако беше имало трета 
световна война, толкова хора няма-
ше да бъдат изгонени от държавата 
и... виновни няма. Позор за нацията!”

Много са порочните грешки в уп-
равлението на държавата. Но те не са 
плод само на ГЕРБ. Те са подредени ве-

че в традиции, ко-
ито периодично 
се повтарят, не-
зависимо коя по-
литическа партия 
ще застане наче-
ло, тъй като липс-
ва контролът от 

с т р а н а 
на граж-
данско-
то об-
щество. 
Полити-
ческите 
п а р т и и 
г о д и н и 
наред не 
допуска-
ха наро-
дът да 
п о с о ч и 

и издигне кандидатурата на бъдещи-
те народни представители, позовавай-
ки се на конституцията. А за 30 години 
никой не каза кой създаде върховния 
закон на държавата. В първите годи-
ни след 10 ноември 1989 г. в парла-
мента се чуваха високи гласове, които 
говореха против конституцията, дори 
оспорваха нейната демократичност. В 
настоящия момент за всички полити-
чески партии сегашната конституция 
се оказа изключително удобна. Изглеж-
да, че е удобна и за народа. За кой на-
род ли? Разбира се, за непросветения! 

Още много може да се говори за ко-
рупцията, за сивата икономика, за кон-
трабандата, за неосъдените престъпле-
ния и т.н., и т. н. Важното е какво тряб-
ва да се направи. 

Българинът се наслуша на празнос-
ловие и се нагледа на политически екс-
перименти, осъществявани от профе-
сионални парламентаристи.

стефан НЕНЧЕв, сливен

поЗор За 
наЦИЯТа

При сформирането 
на Българското опъл-
чение в Освободител-
ната война се включва 
и Йонка маркова. Ро-
дена е през 1857 г. в с.  
Бойница, Кулско. 15-го-
дишна, облича мъжки 
дрехи, за да не се раз-
дели никога с тях до 
края на живота си. За-
това я наричали Йона 
Мъжката.

По време на боевете 
при Шипка тя с два ре-
волвера, в които оба-
че няма нито един па-
трон, съвсем сама, пле-
нява турски преслед-
вач със  своето хлад-
нокръвие и отлично-
то владеене на турски 

език. Когато го среща, 
тя насочва към него 
двата празни револ-
вера, но турчинът не 
знае, че в тях няма па-
трони, и му казва: „Сус, 
бе, карагьоз, имаш ли 
изин (разрешение) да 
минеш оттук? Ха обър-
ни се и тръгвай пред 
мен да те заведа при 
нашия войвода, че да 
разебрем кой си и по 

каква работа се мота-
еш наоколо.“

 Можем да си пред-
ставим изненадата на 
турчина, когато, за-
веден в командване-
то, разбира, че е пле-
нен с голи ръце от ед-
на жена. 

Преди това в нача-
лото на сраженията 
Йонка Маркова зала-
вя турски офицер, от 
разпита на когото се 
получават ценни дан-
ни за числеността, въ-
оръжението и наме-
ренията на армията 
на Сюлейман паша.

За тези свои подви-
зи тя е възпята и във 
фолклора:

Левът начело носеше,
Йонка ми бяла българка,
Йонка ми щерка 

Маркова,
Йонка ми мила сестрице.
Турчин му в сърце змеица,
Йонка доведе турчина,
турчина, още агата
в своята мила дружина.
Йонке ле, славна

 българко,
анджак ти пеем името,
името още подвига –

свобода да си сдобием!
Взима участие като 

доброволец в Сръб-
ско-българската война 
и се сражава в боеве-
те при Сливница и Пи-
рот. Наградена е лично 
от княз Александър Ба-
тенберг с думите: „Ти  
показа на какви под-
визи е способна бъл-
гарката, вдъхновена от 
любов към Отечество-
то. Нека примерът ти 
бъде винаги жив!“ 

След това Йонка 
Маркова участва в 
Балканската война за-
едно с бойния си дру-
гар Велко Николов – 
Барбор. И двамата 
се сражават при Ло-
зенград, Одрин и Ча-
талджа. Велко е на-
граден с един орден 

и Георгиев-
ски кръст, а 
Йонка - с че-
тири ордена. 

После вою-
ва в Междусъ-
юзническата и 
Първата све-
товна война. 
След войната 
двамата съз-
дават семей-
ство. Велко 
се занимава с 
дребна търго-
вия и с пехли-

ванлък и доживява до 
дълбока старост. 

Въпреки властния му 
характер обаче Йонка, 
за да покаже, че и тя е 
ербап, до края на жи-
вота си се подписва с 
бащиното си фамилно 
име. Тя е първата, коя-
то се осмелява да носи 
панталони. Умира през 
1923 г.

Йордан василЕв

Завод „Полимери“ - Девня

Откриване на паметния знак

През 2007 г. в три поред-
ни броя на в. „Пенсионери“ се 
разгърна дискусия за името на 
връх Шипка. След моята ста-
тия „Символ на свободата“ бе 
поместено противоположно 
становище от Стойко Стойков 
и Георги Чорчопов. Отговорих 
им с втора статия – „Шипка не 
се измерва в метри“. 

Великият Иван Вазов пи-
ше знаменитото стихотворе-
ние „Опълченците на Шипка“ 
през 1883 г. Той добре знае, че 
най-високият връх се нарича 
Свети Никола. Преди да въз-
кликне: „О, Шипка!“, негова-
та талантлива ръка е написа-
ла 28 неповторими поетични 
стихоредове. Той пее: „...че в 
нашто недавно свети нещо но-
во, има нещо славно, що гор-
до разтупва нашите гърди...“ 
И още: „…там нейде, навръх 
планината, що небето синьо 
крепи с рамената.“ И защото 
„в Балкана има един спомен, 
има едно име, що вечно жи-
вей и в нашта история кат ле-
генда грей, едно име ново, го-
лямо, антично...“.

В петата година след Осво-
бождението в края на книга-
та си „Епопея на забравени-

те“ Иван Вазов изрича „това 
име ново“ - Шипка. И то ста-
ва вечен национален символ 
на свободата, другото име на 
България. Ако беше сбъркал 
през 1883 г., той щеше при-
живе да се коригира за нови-
те издания на творбата в след-
ващите 40 години. В есе-
то „На връх Свети Нико-
ла“ от 1902 г. Иван Ва-
зов пояснява: „Пред 
мен стърчи част 
от върха – Орло-
во гнездо. Оттук 
 опълченците са 
бутали камъните 
връз налитащите 
по урвите непри-
ятели...“, и сваля 
шапка за почит. 

През 2007 г. група 
„патриоти“ от Казан-
лък настояваха да се от-
мени Указ №1545 /30 май 
1977 г. на Президиума на На-
родното събрание за наиме-
нуването на връх Шипка. То-
ва не стана. Защото Шипка 
е не само име на връх, но 
и национален символ. И по 
времето на Росен Плевнели-
ев въпросът за отмяната на 
Указ № 1545 бе повдигнат от 

комитета „Памет габровска“. 
През 2014 г. по предложе-
ние на Комисията по наиме-
нуването на обекти с наци-
онално значение президен-
тът отхвърли искането, ръ-

ководейки се от принципа, 
че името на един връх е част 
от националната ни идентич-
ност. В становището на коми-
сията е казано: „Името Шипка 
е символ на българския дух и 
саможертва, възпята от Иван 

Вазов.“  Неслучайно върху от-
крития Паметник на свобо-
дата през 1934 г. е изписано 
същото това име като съби-
рателен образ, олицетворе-
ние на Шипченската епопея. 

През 2018 г. по повод „Кни-
га за върховете Свети Нико-

ла и Шипка“ от Петко Ст. 
Петков се разгърна но-

ва, настъпателна кам-
пания за отмяна на 

указа за наимену-
ване на връх Шип-
ка. На 6 ноември 
т. г. в аулата на СУ 
„Св. Климент Ох-
ридски“ се състоя 
обсъждане на кни-

гата. Издателят Ди-
митър Томов изра-

зи увереност, че то-
зи път държавният гла-

ва ще отмени указа. Той 
се отнесе крайно грубо към 

моето изказване против ни-
хилистичното предложение. 

Защо досега, повече от сто-
летие, името Шипка не е било 
застрашено? Още през 1899 г. 
тогавашният в. „Юнак“ поде-
ма кампания за издигане на 
паметник за „увековечаване 
името на падналите на Шип-

ка“. На връх Шипка, а не на 
Свети Никола! През 1910 г. 
излиза публицистична книга 
за Димитър Петков от Христо 
Ив. Милев. Авторът проследя-
ва пътя на държавника от оп-
ълченец на Шипка (там загуб-
ва едната си ръка) до минис-
тър-председател. Раняването 
му е на Шипка. 

През август 1934 г. в. „На-
родна отбрана“ отразява тър-
жествата на връх Шипка с 
участието на цар Борис III. И 
тогава не е имало възражения 
срещу името. 

През 1934 г. излиза изслед-
ването „Шипка 1877-1878 г.“ от 
Дянко Д. Караджов. Няма въз-
ражения срещу обобщаващо-
то име Шипка. 

Защо днес се води кампа-
ния? Защото новото име Шип-
ка се е превърнало в национа-
лен символ, признато не само 
в страната, но и навред по све-
та. Нима това не е достатъч-
но да сведем глави пред под-
вига на загиналите, който да-
де още едно име на България 
– Шипка?!

о. з. полк. георги Й. 
гЕоргиЕв, почетен 

гражданин на гр. Шипка
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Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
И ПОТЕНТНОСТ
Мака е грудка, която от хилядолетия 
дава сила на индианците при дългите им преходи 
през високите Анди. Богата е на витамини и био-
активни веществата, които дават сила и енергия. 
Фитопрекурсорите на полови хормони подкрепят 
хормоналния баланс при жените и сексуалните 
възможности при мъжете. Мака помага за 
поддържане и растеж на мускулната маса.

 Подпомага ИМУННАТА СИСТЕМА

  и СЕКСУАЛНИТЕ ФУНКЦИИ

   Укрепва иМУСКУЛИТЕ СТАВИТЕ

съставна формула 
с мака, хрущял от 
акула и вит: А, Е, С

МАКА 50+

 За здрава ИМУННА СИСТЕМА

 Спомага за добра ПАМЕТ 

 ХОРМОНАЛЕН БАЛАНС

чиста мака при отпадналост 
и ежедневно натоварване МАКА 

До 31 декември - Безплатна доставка,  тел.: 02 983 11 81
А-Зет Медика България, гр. София, ул. Поп Богомил 23

19 лв.
80 капс.

19 лв.
80 капс.

Мака e растението, 
включено от НАСА в ди-
етата на американските 
космонавти. Тя е истин-
ска съкровищница на по-
лезни вещества. Богата е 
на аминокиселини, вита-
мини, минерали и др. Ма-
ка стимулира кръвооб-
разуването и имунната 
система и помага за пре-
одоляване на физическа 
и психическа умора, 
стрес. Засилва паметта 
и способността за запа-
метяване. Мака съдър-
жа също фитопрекурсо-
ри на полови хормони, 
подпомагащи хормонал-
ния баланс, тя има бла-
гоприятен ефект и вър-
ху сексуалните възмож-
ности и активност.

мака на A-Z Medica 
представлява чист кон-
центриран 4:1екстракт 
от мака, който подхранва 
клетките и мускулите, за-
силва имунната систе-
ма и паметта, подобря-
ва хормоналния баланс 
и половата активност. 

мака 50+ е храни-
телна добавка, специал-
но разработена за хора 
над 50 години, с биочис-
та мака. Мака 50+ под-
държа и увеличава мус-
кулната маса. С напред-
ване на възрастта муску-
лите губят от обема си, 

Силни  мускули и стави 
и сексуална активност 

не успяват да поддър-
жат добре скелета, зато-
ва хрущялите се изтри-
ват по-лесно и възник-
ват артрозни проблеми. 
Има добавен хрущял от 
акула, особено полезен 
за здравината на стави-

те и костите, и подбра-
ни витамини. Ефектът от 
мака 50+ е комплексен 
– силни мускули, стави 
и кости, здрава физи-
ка и психика и по-до-
бра памет и сексуална 
активност. 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî
Слав Михайлов, 52-годишен, от Варна

Kamagra® е търговска марка на фирма 
БОРОЛА. За консултация с лекар специалист 

можете да се обърнете към клиника БОРОЛА, 
София 1202, ул. „Цар Симеон” №52, 

тел.: 02/ 983 62 03, E-mail: office@borola.com. 
За по-богата информация постете 

www.kamagra.bg. Може да поръчате онлайн 
на www.momo.bg. Дискретна доставка.
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Всекидневието ни е 

пълно с примери за бъл-
гарки, които се омъжват 
за чужденци и заминават 
със съпрузите си по далеч-
ни страни. Моята история 
е обратната. На път съм да 
се обвържа с англичанка, 
която при това иска да жи-
вее с мен на село в Стран-
джа планина.

Като много хора, кои-
то са родени и израсна-
ли край морето, обичах 
да почивам в планината – 
сред свежест и прохлада, 
и най-важното – далеч от 
курортната шумотевица.

Бракът ми не потръгна 
и преди десетина години 
се разделихме с жена ми. 
Оставих й апартамента в 
града, известно време по-
живях във виличката сред 
лозята, а после много из-
годно си купих къща в ед-
но прекрасно селце, къде-
то вече се бяха сдобили с 
имоти няколко мои коле-
ги от IT бранша.

Освен нашата компю-
търна компания в селото 
има и малка „английска 
колония“. Три семейства 
млади британски пенсио-
нери са се установили за 
постоянно сред прекрас-
ната природа и много се 
чудят как е възможно та-
кова дивно място да за-
пустее и да няма кой един 
свестен път да прокара до 
къщите.

През уикендите и ля-
тото селото се оживява 
– идват деца, внуци, гос-
ти, но ще излъжа, ако не 
призная, че през зимата 
ми е доста самотно. Ма-
кар че аз и в града съм 
все пред компютъра, ра-
ботя по проекти на чужда 
фирма, така че не се нала-
га да отивам някъде на ра-
бота и да контактувам на 
живо с колеги.

Елън дойде на гости в 
едно от английските се-
мейства и се запознахме 
на вечерята, която те да-
доха за нейното присти-
гане. Оказа се, че имаме 
много общи неща – почти 
еднакви професии, сходни 
интереси и вкусове. И сме 
необвързани, макар и не 
първа младост.

Поех ангажимента да я 
заведа до морето, да й по-
кажа страната и това лято 
преди 2 години ни сбли-
жи. Оказа се, че не е прос-
то ваканционна авантюра. 
Продължихме да поддър-
жаме контакт, а през зима-
та Елън пристигна в селото 
и не се уплаши от натру-
паните преспи сняг, воя 
на вълците в планината и 
прекъсването на тока. То-
гава почнах да взимам ка-
магра. Тя казваше, че сла-
вата на българските мъже 
е известна дори на прия-
телките й в Англия. Били 
ме кръстили „българския 
супермен“ и се опитвали 

да изкопчат някаква пи-
кантна информация. Не ми 
се иска да си припомням, 
че бившата ми съпруга и 
приятелките й не бяха тол-
кова ласкави в отзивите за 
способностите ми.

Благодарение на кама-
гра мисля, че сега достой-
но защитих славата ни на 
балкански мъжкари. А най-
хубавото е, че с Елън наис-
тина прекарвахме чудесно 
и не ни се искаше да се 
разделяме повече.

Миналата година на-
правихме проект за об-
новление на къщата. Аз се 
заех да го реализирам. Тя 
замина за Англия да уре-
ди служебните си ангажи-
менти – уговаряше въз-
можност за дистанци-
онна работа ка-
то мен. Наисти-
на беше решила 
да се съберем и 
живеем на село 
и малко странно 
за нашите разби-
рания самата тя 
ми предложи да 
се оженим.

Сега я очак-
вам да пристигне 
за събитието за-
едно със семей-
ството си. Всич-
ко в къщата вече е в ред, 
аз самият също – камагра 
ми дава увереност за това.

В селото цари голямо 
вълнение. Десетината пре-
старели баби са замисли-
ли да направят специална 
седянка, обсъждат гозбите 
и вадят от нафталина скъ-
тани носии. В запустелите 
къщи се появиха някакви 
собственици, които потри-
ват ръце в очакване на из-
годни продажби на англи-
чани. Защото Елън е каза-
ла, че цяло лято ще кани 
на гости приятелки – да 
ги запознава с българи, да 
разберат какво е истински 
мъж. Пък то си е вярно – 
спокойният селски живот 
и камагра вършат чудеса.

Сексуална мощ 
с камагра

какво представлява 
камагра?

камагра е създадена и 
предназначена специално 
за мъже. Тя има благопри-
ятен ефект при овладява-
не на преждевременната 
еякулация и задържане на 
ерекцията.
какво съдържа камагра?

Активните съставки на 
камагра са 4 от най-мощ-
ните природни продукти 
с отношение към сексуал-
ната дисфункция при мъ-

жете. Всяка капсула от ка-
магра съдържа стандарти-
зирани екстракти от: L-ар-
гинин 250 mg, йохимбе 50 
mg (10% екстракт), жен-шен 
150 mg, трибулус терестрис 
150 mg. Процесът на стан-
дартизация гарантира чис-
тотата и ефективността на 
всяка капсула.

кога да приемаме 
камагра?

С нея се постига поло-
жителен ефект за:
овладяване на преж-

девременната еякулация;
задържане на ерек-

цията;
повишаване на сек-

суалната способност и ли-
бидото;

подобряване на 

ф и -
зическата и психическата 
мощ;
увеличаване на броя 

и подвижността на спер-
матозоидите.

как да приемаме 
камагра?

По 1 капсула 2-3 пъти 
дневно след хранене. ка-
магра се прилага до овла-
дяване на преждевремен-
ната еякулация и постига-
не на желаната полова из-
дръжливост и мощ.

след колко време
 да очакваме ефект

от камагра?
Действието на камагра 

не настъпва веднага. Про-
дуктът не е предназначен 
за получаване на момен-
тен ефект, а е предвиден за 
дългосрочно решение. Оп-
тималният срок за получа-
ване на ефект от продукта 
е различен за всеки инди-
вид. Обикновено са необ-
ходими 4 седмици за полу-
чаване на пълен резултат.

За разлика от него син-
тетичните лекарства имат 
редица нежелани ефекти и 
дават само моментно реше-
ние, а в дългосрочен план 
проблемът остава. кама-
гра има научно доказан 
ефект и е икономически 
по-изгоден.

Бъди номер едно!

„проСТаТИЗал плЮС“  
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа êонтаêти: Âита Õерá, 

теë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Гл. ас. д-р Светлин Димитров, д.м.,
Клиника по урология в УМБАЛ “Александровска”

Д о б р о к а ч е с т в е -
ната хиперплазия 
на просатата (ДХП) 
е хронично прогре-
сиращо заболяване, 
проявяващо се кли-

нично с обструкция 
на долните пикоч-
ни пътища. По ста-
тистически данни за 
България всяка годи-
на заболяват над 10 
000 мъже, като голя-
ма част от тях са на 
възраст под 50 годи-
ни. В Западна Европа 
90% от новооткри-
тите с ДХП започват 

лечение с натурал-
ни продукти. Те са 
разумна алтернатива 
в началните стадии. 
Природните проду-
кти имат висок ко-

ефициент ефектив-
ност/безопасност , 
съчетават се с лекар-
ствата и подпомагат 
тяхното действие, за-
бавят задълбочава-
нето на заболяване-
то и намаляват ри-
ска от поява на кар-
цином на простата. В 
моята дългогодишна 
практика на уролог 

аз изписвам много 
природни продукти, 
като през послед-
ните 4 години пре-
поръчвам най-чес-
то „ПростатиЗал 
ПлЮс“ на Вита Херб, 
като практически 
съм убеден в кли-
ничното му дейст-
вие. „ПростатиЗал 
ПлЮс“ е натурален 
продукт, който под-
помага укрепването 
и възстановяване-
то на дейността на 
простатната жлеза. 
Той действа диуре-
тично, противовъз-
палително и анти-
микробно. Съдейст-
ва за отстраняване 
на пикочните инфек-
ции, които се явя-
ват като често услож-
нение. „Простати-
Зал ПлЮс“ спома-

га и за стимулира-
не на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „Простати-
Зал ПлЮс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.

славата на българските мъже
защити

менти – уговаряше въз-
можност за дистанци-
онна работа ка-

ството си. Всич-
ко в къщата вече е в ред, 

подобряване на 

ф и -

менти – уговаряше въз-
можност за дистанци-

подобряване на 
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Ñ ÌÀÕÌÓÐËÅÊ – áåç ìàõìóðëóê ïî ïðàçíèöèòå
Никулден, Коледа, Стефановден, Нова го-

дина, Васильовден, Йордановден, Иванов-
ден, Антоновден, Атанасовден. 9 повода в 
рамките на около месец, на които няма как 
да не вдигнете поне една наздравица. След 
нея става весело и следва втора и трета и та-
ка до онзи ужасен момент, в който главата 
боли, пищи и скърца при всеки звук, а сле-
поочията поемат поредния пирон дори при 
най-слабата искрица светлина. Стомахът лу-
до се бунтува, ръцете и краката отказват да 
служат, а мускулите просто са умрели.

Тогава мозъкът започва да прехвърля 
старите рецепти, на които преди се е смял, 
но от които сега отчаяно се нуждае. Зеле-
ва чорба, силно подлютено шкембе, конска 
доза кафе, енергийни напитки, минерална 
вода, мощна доза сладко, ободряващ душ 
и какво ли още не. Някои заковават послед-
ния пирон в ковчега с една ледена бира и с 
надеждата, че клин клин избива.

Най-ефективният метод за избягване на 
махмурлука е да се практикува въздържа-
ние или поне сдържаност при консумация-
та. Това, както знаете, невинаги е постижи-
мо, затова просто на масата до себе си ос-
вен чашата с любимото питие и доброто си 
настроение сложете и спасителното прахче, 
носещо обещаващото име махмурлек. Мо-
же да го намерите във всяка аптека.

Защото какво представлява махмурлу-
кът, който ни причинява такова тежко не-
разположение? Причина за махмурлука са 
токсините, образувани при метаболизма на 
алкохола и съдържащите се в него примеси. 
При метаболизма на алкохола се губят вита-
мини, електролити и незаменими вещества 

от организма. Нарушава се алкално-кисе-
линното равновесие (рН).

Това води до многобройните оплаква-
ния, известни като махмурлук. Най-честите 
симптоми са главоболие, гадене, отпадна-
лост, главозамайване, сухота в устата. Освен 
токсичните ефекти на алкохола не трябва да 
се забравя и самият ефект на алкохолното 
опиянение. Загубата на минерали, електро-
лити и хранителни вещества води до т.нар. 
метаболитен шок и организмът се бори да 
преодолее това състояние. Някои алкохол-
ни напитки водят по-често до махмурлук, 
особено тези, които съдържат повече при-
меси. Ако етиловият алкохол е причина за 
напиването, то примесите са определящи 
за тежестта на махмурлука. За съжаление 
примесите обикновено придават аромата 
и цвета на алкохола. За предотвратяване 
на махмурлука е необходимо възстановя-
ване на хранителните вещества, минерали, 
електролити, прием на течности и премах-
ване на симптомите.

Така действа махмурлек. Той възстано-
вява всички тези незаменими вещества и 
противодейства на вредното въздействие 
на алкохола и примесите. махмурлек съ-
държа лесноусвоима форма на витамин С 
и цитрусови биофлавоноиди. Специалната 
форма на витамин С не дразни стомаха и не 
води до гадене. махмурлек съдържа чети-
ри витамина от група В, които имат пряко 
отношение към метаболизма на токсините 
в алкохола. Метилсулфонилметан, другата 
съставка в махмурлек, намалява прага на 
болката, следователно премахва главоболи-
ето и мускулните болки. махмурлек съдър-

жа естествени съставки, затова не се наблю-
дават странични ефекти. Той ускорява мета-
болизма на алкохола, предпазва чернодроб-
ните клетки и нервната система.

Това е единственият продукт, който по-
влиява всички симптоми на махмурлука. 
Съставките 
на мах-
м у р -
лек са 
н а у ч н о 
подбра-
ни с цел 
да имат 
в з а и м -
но допъл-
ващ ефект. 
м а х м у р -
лек да-
ва възмож-
ност да се 
н а с л а д и -
те на праз-
ниците, но в 
същото вре- ме да сте ра-
ботоспособ- ни в следващите делници.

За да се получи максимален ефект от мах-
мурлек, приемете 2 капсули преди консу-
мация на алкохол и 2 капсули преди лягане.

Махмурлек за махмурлук 
Свежи на сутринта

…Ако сутрин барабани бият в твоята глава
и коне необуздани галопират в стомаха…
знаеш ли какво направи?
Снощи нещо май забрави…
Махмурлек, Махмурлек
Лек за махмурлук и лек за теб!

какво е махмурлук?
Алкохолът и съдържащите се в него при-

меси и токсини могат да причинят състоя-
нието “махмурлук”. Алкохолът нарушава ал-
кално-киселинното равновесие в органи-
зма. Организмът изпада в остър метаболи-
тен стрес. Всички тези промени са свърза-
ни с неприятни усещания – мускулни болки, 
главоболие, изпотяване, гадене, стомашни 
проблеми, и др.

какво представлява махмурлек?
махмурлек е природен продукт, спе-

циално създаден да засили естествените 
защитни механизми на организма при 

махмурлук.
Действие:

 Подпомага антиоксидантната защита.
 Повишава устойчивостта на органи-
зма срещу свободните радикали и то-
ксини.
 Има хепатопротективен ефект.
 Подходящ е както при махмурлук, 
така и при грип, тъй като симптоми-
те им са идентични.

как да приемате махмурлек?
Две капсули преди или по време на кон-

сумация на алкохол и 2 капсули преди ля-
гане. При грип – 1 капсула три пъти дневно. 
Всяка опаковка съдържа 4 капсули.

Mahmurlek е търговска марка на фирма 
БОРОЛА. За консултация с лекар специалист 

се обърнете към Клиника БОРОЛА, София 
1202, ул. „Цар Симеон“ 52, тел. 02/ 983 62 03, 

е-mail: оffice@bоrоlа.соm. За по-богата ин-
формация посетете www.borola.com. 

Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Съставките 
мах-

м у р -
 са 

н а у ч н о 
подбра-
ни с цел 
да имат 
в з а и м -
но допъл-
ващ ефект. 
м а х м у р -

 да-
ва възмож-
ност да се 
н а с л а д и -
те на праз-
ниците, но в 
същото вре- ме да сте ра-

тен стрес. Всички тези промени са свърза-
ни с неприятни усещания – мускулни болки, 
главоболие, изпотяване, гадене, стомашни 
проблеми, и др.

какво представлява махмурлек?
махмурлек

циално създаден да засили естествените 
защитни механизми на организма при 

махмурлук.

Подпомага антиоксидантната защита.
Повишава устойчивостта на органи-
зма срещу свободните радикали и то-
ксини.
Има хепатопротективен ефект.

така и при грип, тъй като симптоми-
те им са идентични.

как да приемате махмурлек?

Хранителните добавки 
тракЕиЯ са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те, съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

Този продукт е отличен с пър-
во място в конкурс за нови българ-
ски продукти на Международния 
панаир в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, 
защото е на достъпна цена и дейст-
ва безотказно. 

Продуктът е 100% натурален 
и снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезен е 
за всички възрасти, няма проти-
вопоказания и странични ефек-
ти. Представлява водноразтво-
рим прах от 
билки, гор-
ски плодове 
и лимец. 

видове
 тракеия:

1.сърце 
и кръвонос-
на система – възстановява функ-
циите на сърцето, черния дроб и 
далака, нормализира кръвна за-
хар, кръвно налягане и холесте-
рол. Изчиства и отпушва кръво-
носните съдове, премахва разши-
рени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксартро-
за, гонартроза и дискова херния. 
Увеличава плътността на костите.

3.Храносмилателна система 
– гастрит, колит, рефлукс, премах-
ва проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхите, 
трахеята, алвеолите. Спомага из-
чистването на синусите.

5.Нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-до-
бър сън, бодрост и концентрация. 
Балансира нервната система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава съп-
ротивителните сили на организма 
и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира ме-
таболизма, подпомага контрола 
на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 
нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Всеки вид действа най-силно 
за посочения проблем като подо-
брява и цялостно организма.
мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-

це и ста-
ви, от скъ-
пи по-скъ-
пи и няма-
ше ефект. 
П о л з в а х 
Т р а к е и я 
почти без 

пари и веднага започнах да се по-
добрявам. След няколко месеца, 
правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

мария иванова, Благоев-
град, 0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо мо-
же да ми помогне. Няколко човека 
от пенсионерския клуб го ползва-
хме, защото можехме да си го поз-
волим. След няколко месеца всички 
започнахме да споделяме, че неве-
роятното се случва. На един се по-
добри сърцето, на друг ставите, 
на трети белия дроб, ходиме два 
пъти повече без умора. Чувства-
ме се много по-жизнени и нашите 
приятели последваха нашия при-
мер. Досега няма недоволни.

ТраКеИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092



5.XII. - 11.XII.2018 г.
49

Български 17Медицина Дълголетие

ортопедът и профе-
сор  колин Хоуви по-
стигна своята цел след 
дългогодишни изслед-
вания. той създаде 
био-нанотехнологичен 

метод за възстановяване на синови-
алната течност и хрущялната тъкан. 

Вече не е тайна, че е предоставил на 
целия свят възможността на  страдащи-
те от ставни болки и заболявания отново 
да се върнат към нормалния си живот, 
самочувствие и подвижност. Това е ме-
тод, с който се облекчават трайно болки-
те и сковаността, и то без да се налагат 
болезнени лечения и скъпи инжекции.

БОЛКАТА СЕ ОБЛЕКЧАВА 
НАПЪЛНО 

„Невероятно, но неприятната бол-
ка  и неподвижност изчезват” - по-
твърждава Колин Хоуви - един от най-до-
брите хирург-ортопеди в Обединеното 
кралство. - Без значение дали ви болят 
колената, тазът или гръбнакът, бол-
ката и деформацията на хрущялите 
могат да се преодолеят по естествен 
път” - казва откривателят на формулата.

Вече са регистрирани почти половин 
милион души в цял свят, в това число 
около 10 хил. души от България, които са 
преминали терапията и потвърждават ефективността 
на този метод. Той облекчава възпаленията, успокоя-
ва нервните окончания при ставите, регенерира хру-
щялната тъкан и запълва ставната капсула със синови-
ална течност (виж снимката преди/след).

ОРТОПЕДИТЕ НЕ МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ    
  Показвайки резултатите от терапията на водещи-

те ортопеди, всички те бяха шокирани. „Не можахме 
да повярваме, че без оперативна намеса може да 
се постигне подобен ефект” - споделят хирурзите от 
Англия. „Природата е в състояние да ни поддържа 

вечно здрави, стига да можем да на-
мерим тайната на нейните дарове” - 
категорични са от екипа от нанотехноло-
гичния отдел на производството на пре-
парата. Често болката в ставите се проя-
вява вследствие напредване на възраст-
та, възпалителни процеси, получени от 
претоварване, травма, заболяване, дори 
и от простуда. Само качествен продукт, 
съставен от чисти вещества, може да да-
де бързи и трайни резултати, стимули-
райки  организма  да реши тези пробле-
ми по натурален път. 

Благодарение на съвременната нано-
технология на молекулярно ниво, също 
и следвайки биопроцесите при живите 
организми, помогна да се създаде уни-
калният  продукт „FLEXIMO’’ с 30 активни 
съставки. Това е изпитана формула, коя-
то се доказа  вече и в България.

„Препоръчително е да приключите 
2-месечната терапия и ще можете да 
отстраните болката и отново да се дви-
жите с лекота и да се чувствате ком-
фортно” -  убедено заявява проф. Хоуви.

ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ
 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА!

Понеже технологията за обработка на ценните със-
тавки не е евтина и за да е финансово достъпен препа-

ратът за българските граждани, са избегнати всякакви 
посредници и дистрибутори. В момента в България по-
купката на препарата става чрез телефонно обаждане 
към оторизирания представител за България.

ВАЖНО! Само първите обадили се 120 души ще по-
лучат продукта на професор Хоуви вместо за 189 лв.  
само за 55 лв. - опаковка, достатъчна за едномесечен 
курс на ползване. Осигурена е и безплатна доставка 
до Вашия адрес! 

Промоционалната отстъпка е валидна до 18.12.2018 г.

МНЕНИЯ НА ХОРА, ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
„Отново съм подвижен както преди, а докторите ис-

каха да ме оперират.”
Ясен тотев, 66 г., софия

„Получих трайно облекчение на болките. Невероят-
но! Личният ми лекар е в шок!”

 Зорница лилова, 71 г., Пловдив
„Вече ставам и се  разхождам нормално.”

Бисерка малинова, 82 г., варна
„Скептично бях настроен, но мой познат беше до-

волен от Флексимо. Оказа се, че и на мен ми помогна 
и се движа свободно.”

владимир Браилов, 78 г., Бургас

КРАЙ НА СТАВНИТЕ БОЛКИ!
„оТКрИТИе, КоеТо въЗвърна ЖеланИеТо За  ЖИвоТ 
прИ Хора СъС СТавнИ ЗаБолЯванИЯ“

Лекарите на фирма „Доктор Биомас-
тер“ предлагат комплексна терапия за 
възстановяване на имунитета. Терапи-
ята се изготвя индивидуално за всеки 
пациент на база на особеностите на не-
говия случай, като се базира на мощ-
ни природни имуномодулатори от ре-
номирани производители от Германия, 
Австрия, Италия и Канада. Методиката, 
по която работят лекарите на фирмата, 
ползва опита на руски и германски на-
туропати.

ВИЖТЕ ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ НА САЙТА
 И СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ 

С ЛЕКАР: MIKOTERAPIA.BG
“Здравейте! Казвам се 

Таня, от Стара Загора съм 
и искам да разкажа исто-
рията, през която преми-
нахме и преминаваме с 
мама, понеже тя е болна-
та, с диагноза рак на де-
белото черво. И ако мога 
да помогна - ще се радвам 
за всички с тази диагноза!

Ракът на дебелото чер-
во беше открит миналата година чрез 
доста тежки изследвания и чрез доста 
тежки терапии, понеже й липсваше же-
лязо. Желязодефицитна анемия - това е 
плодът на рака - и реално погледнато, 
болката от това, че трябваше постоянно 
да пие желязо и постоянно да се нали-
ва, беше неописуема за майка ми. При 
вида на самата ампула изпадаше в ня-
какво отвратително състояние. Опера-
цията, слава Богу, мина нормално. Рак-

ът беше доста големичък, може би кол-
кото юмрукът ми. За съжаление възста-
новителният период след операцията 
протече малко по-трудничко. Лошото 
е, че беше 35 килограма.

За химиотерапия - просто не сме си 
и помисляли с брат ми да я подлагаме. 
Първо, че самите й килограми не поз-
воляваха, второ - тя и до ден днешен 
не знае, че е с тази диагноза - рак на 
дебелото черво, и за нея това щеше да 
е убийство. 

Доктор Анчо Дими-
тров, смело цитирам 
името му, един неве-
роятен професиона-
лист в хирургията в 
Стара Загора, а съще-
временно и човек от 
малкото останали хо-
ра! Самата аз съм дъл-
гогодишен професи-
оналист в тази сфера 
- 32 години като гла-
вен касиер в УМБАЛ 
„Проф. д-р Стоян Кир-
кович“. Сега се зани-

мавам със странични неща. След опе-
рацията, след като решихме, че няма да 
се подлагаме на химиотерапия, д-р Ан-
чо Димитров ни насочи към тази фирма, 
която е от алтернативната медицина. За 
мен тя беше надежда и бях убедена, че 
ще имаме ефект! И за моя радост и об-
лекчение. Благодаря на Господ, 1 годи-
на майка ми е жива, права, без разсей-
ки, минала е всички контролни прегле-
ди с много добри резултати, с качени 10 

килограма за 1 година!
Продуктите, които приемаме, са из-

писани от д-р Андрей Митевски, анес-
тезиолог. Изписва по схема хранител-
ни добавки. Те са няколко на брой, ка-
то от тях са: „Имюн Модулатор“, Хери-
циум, Кориолус, разтвор от Алое Арбо-
ресценс, витамин C и др. Плюс много 
важно – диетичен режим, който трябва 
да се спазва, защото по принцип моето 
лично мнение е – за рака винаги са ви-
новни храните! Това, което ядем, си е 
химия. Но имайки предвид темпото на 
живота ни, няма как да се съобразява-
ме да ядем винаги природосъобразно. 
Благодаря на това, че тя е един стрик-
тен пациент! 

Другото, което искам да кажа, е, че 
ще продължаваме така. Една година ние 
нямаме разсейки, което е много рядко 
при рак на дебелото черво! И сме много 
доволни. В момента е на поддържащата 
схема – и ще продължаваме.

Много от вас може да си кажат, че не 
могат да си го позволят. Не щадете пари! 

Мама е на 75 години! Апетит почти 
нямаше. Сега мама започна работа, от-
ново. На 75 години! Чисти офиси и ня-
ма намерение да се отказва – въпреки 
диагнозата си! В момента си има апе-
тит – хапва си, чувства се перфектно! 
Бузите й вече са зачервени, това са 10 
килограма за една година. Нормално 
качени, не да се „тъпче“ с храна и така 
нататък. И нямаме разсейки – за което 
съм благодарна!”

видеото с целия случай може да 
видите тук: Youtube.com/Mikoterapia

КаК Да въЗСТановИМ ИМунИТеТа 
на онКоБолен С прИроДнИ СреДСТва

Продуктите, които приемаме, са из-
писани от д-р Андрей Митевски, анес-
тезиолог. Изписва по схема хранител-
ни добавки. Те са няколко на брой, ка-
то от тях са: „Имюн Модулатор“, Хери-
циум, Кориолус, разтвор от Алое Арбо-
ресценс, витамин C и др. Плюс много 
важно – диетичен режим, който трябва 
да се спазва, защото по принцип моето 
лично мнение е – за рака винаги са ви-
новни храните! Това, което ядем, си е 
химия. Но имайки предвид темпото на 
живота ни, няма как да се съобразява-
ме да ядем винаги природосъобразно. 
Благодаря на това, че тя е един стрик-

Другото, което искам да кажа, е, че 
ще продължаваме така. Една година ние 
нямаме разсейки, което е много рядко 

КаК Да въЗСТановИМ ИМунИТеТа КаК Да въЗСТановИМ ИМунИТеТа 
на онКоБолен С прИроДнИ СреДСТвана онКоБолен С прИроДнИ СреДСТвана онКоБолен С прИроДнИ СреДСТвана онКоБолен С прИроДнИ СреДСТвана онКоБолен С прИроДнИ СреДСТвана онКоБолен С прИроДнИ СреДСТва

ПоПитаЙтЕ лЕкари-ми-
котЕраПЕвти във ваШиЯ 
граД как Да ПриЕматЕ ПрЕ-
Парати За въЗстаНовЯва-
НЕ На имУНитЕта: софиЯ - 
02/ 952 51 99;  ПловДив - 0878 
790 336; ст. Загора - 0878 780 
306; Хасково - 0879 233 933; 
варНа - 0878 105 476; БУр-
гAс - 0878 950 397; кЮстЕН-
Дил - 0889 326 758; в. търНо-
во - 0898 466 376; рУсЕ - 0896 
831 580; ШУмЕН - 0889 789 939
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алтория и заболяâанията 
на äиõателната система

Острите белодробни 
заболявания водят до 
краткотрайна загуба на 
работоспособността, а 
напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са ва-
жна причина за трайно 
инвалидизиране. В око-
ло 10% от възрастно-
то население се устано-
вява изразена в различ-
на степен дихателна не-
достатъчност. При хро-
ничната дихателна не-
достатъчност се наблю-
дава нарушение в алве-
оларно-капилярната ди-
фузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради 
задушаване на малките 
дихателни пътища, пре-
дизвикано от бронхиал-
на хиперсекреция. Всич-
ко това означава настъп-
ване на хипоксемия (на-
малено преминаване на 
кислород в организма и 
съответно по-ниското му 
съдържание в тъканите), 
но без хиперкапния (по-
вишено съдържание на 
въгледвуо кис), тъй като 
въглеродният двуокис 
преминава през алвео-
ларно-капилярната мем-
брана 25 пъти по-лесно 
от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 

дим и др. Важно е и то-
ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-
рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бога-

ти на слу-
зести ве-
щ е с т в а , 
които спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесно-
то им от-
деляне от 
бронхиал-
ното дър-
во. Екс-
т р а к т и т е 
от лечеб-
ната ружа 
имат из-
разен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
П р е п о -

ръчва се прилагането им 
при упорити кашлици, ма-
гарешка кашлица, трахеи-
ти, бронхити. Освен това 
се установява благотвор-
но влияние на ружата по 
отношение на язвена бо-
лест на стомаха и черва-
та, хиперацидитетни гас-
трити, при остри и хро-
нични колити, дори и при 
диарични страдания и ди-
зентерия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 

прилага чай от очиболец 
многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 3 пъти 
по 2 капсули на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áр. õ 49 ëâ. + Áезпëатна достаâêа /Îáщо: 49 ëâ./
2 áр. õ 45 ëâ. + Áезпëатна достаâêа /Îáщо: 90 ëâ./

3 áр. õ 39 ëâ. + Áезпëатна достаâêа /Îáщо: 117 ëâ./

ÖÅÍÀ:

Продукта „Имуниксин“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/immunixin/ или в повечето аптеки в страната.

прочистване на лимфата - 
единственият път към живот без болести

при гастрит
сЕмЕНа от Kа-

рамфил. Облекча-
ват лигавицата на сто-
маха от киселинност и 
хиперактивност. Леку-
ват лошо храносмила-
не, гадене и подуване 
на корема.

 Смесете 1 чае-
на лъжичка семена от 
карамфил и изсушен 
джинджифил с мал-
ко черна сол. Bземай-
те от сместа 3 пъти на 
ден по 1 чаена лъжич-
ка с чаша 
т о п л а 
в о -

да.
Друг 

вариант е да доба-
вите 1 чаена лъжич-
ка прах от семена от 
карамфил и 1/2 чаена 
лъжичка черна сол в 
чаша вода. 

Πийте 2 пъти на ден.
Сварете 2 чаши 

вода с 4 супени лъ-
жици семена от ка-
рамфил, докато вода-
та намалее наполови-
на. Hатискайте сместа 
и пийте ½ чаша от нея 
2 пъти на ден.

ДЖиНДЖифилът 
може също ефектив-
но да лекува гастрит 
поради противовъз-
палителните си  и ан-
тибактериални свой-
ства. Намалява възпа-
лението и лекува ин-
фекциии, облекчава 
симптоми като болка 
в стомаха, газове, на-
рушено храносмила-
не, гадене и подуване 
на корема.
Добавете 1 чаена 

лъжичка прясно на-
рязан корен на 

д ж и н д ж и -
фил в 1 ча-

ша вря-
ла вода. 
Запаре-
те  10 
минути. 
Mоже да 
добави-

те мед и 
да отпи-

вате бавно. 
Πийте го 2 или 

3 пъти на ден за 
около седмица.
Друга възмож-

ност е да смесите по-
ловин супена лъжица 
сок от джинджифил 
и мед. Bземайте пре-
ди хранене два пъти 
дневно в продълже-
ние на седмица.

Дъвчете малко пар-
че пресен корен на 
джинджифил или взе-
мете джинджифилови 
капсули за лечение на 
гастрит.

ден по 1 чаена лъжич-
ка с чаша 
т о п л а 
в о -

Добавете 1 чаена 
лъжичка прясно на-

рязан корен на 
д ж и н д ж и -

фил в 1 ча-

да.
Друг 

ша вря-
ла вода. 

минути. 
Mоже да 
добави-

те мед и 
да отпи-

вате бавно. 
Πийте го 2 или 

3 пъти на ден за 

лимфната система е в основата 
за очистване на междуклетъчните 
пространства и част от имунната 
ни система. Нейната функция е да 
филтрира кръвта, да произвежда 
бели кръвни телца, защита срещу 
болести, да върне протеина към 
сърдечно-съдовата система. 

Задръстването на лимфната сис-
тема води до болести, като алер-
гии, синузит, артрит, рак, колит, на-
пълняване и кожни проблеми. мо-
же да бъде причина за отоци, лип-
са на енергия, запек, запушени си-
нуси, болки в кръста, болки по ця-
лото тяло и др. когато лимфата не 
работи правилно, телата ни не мо-
гат да премахват токсините, да се 
борят с вирусни, гъбични и бакте-
риални заболявания или да регу-
лират количеството течност в на-
шите тъкани.

За да сме здрави, е нужно да под-
държаме „чиста“ лимфата. Без-
спорно правилният хранителен ре-
жим и физическата активност са 
важни, но за съжаление недоста-
тъчни, особено когато никога не 
сме провеждали прочистване на 
тялото си. На последния симпози-
ум в мюнхен, германия, учени от 
цял свят бяха подготвили доклади 
за ролята на лимфната система и 
връзката й с отключването на за-
болявания.  вследствие на това е 

създаден продукт, който се нарича 
„имУНиксиН“ – базиран е на раз-
работките на академик Хлебаров 
от концентриран извлек от 7 рас-
тения, които са съчетани в сложна 
комбинация и изчистват лимфата. 

имУНиксиН е базиран на кон-
центриран извлек от 7 растения 
(Шипка 160 mg, мента 160 mg, 
коприва 160 mg , Босилек 160 mg, 
Хмел 15 mg, роза 10 mg, орех 160 
mg), които в комбинация спома-
гат за  активиране на функциите 
на имунната система и пречиства-
не на лимфата.

имУНиксиН е мощен имуномо-
дулатор, който подпомага произ-
водството на естествени антитела, 
подобрява функционирането на 
имунната система и поддържа оп-
тималните й нива на действие. ак-
тивните компоненти в  имУНиксиН 
увеличават активността на естест-
вените „клетки убийци“ (NK, T и B), 
които съставляват 90% от имунни-
те клетки, отговорни за имунитета 
и водещи борбата с „лошите клет-
ки“ в организма.

Проф. георгиева
"лимфната система е по-стара от 

кръвоносната. тя се образува пър-
ва в ембриона. Наричат я „бялата 
река“. Първата заблуда на офици-
алната медицина е, че не може да й 
се въздейства. Не е така, на всичко 

Науката доказа, че повечето заболявания се развиват, когато лимфата е замърсена

Продукта „Имуниксин“ можете да поръчате директно 

Науката доказа, че повечето заболявания се развиват, когато лимфата е замърсенаНауката доказа, че повечето заболявания се развиват, когато лимфата е замърсена
може да се въздейства и 
има безброй методи от 
алтернативната меди-
цина, които да ни помог-
нат за това. след триме-
сечен прием на „имУНи-
ксиН“ хората споделяха 
отшумяване на болките 
при артрози, регулира-
не на кръвното наляга-
не, общо покачване на 
жизнените показатели, 
по-здрав сън... "

имУНиксиН е про-
дукт, който активно спо-
мага естественото про-
чистване на лимфната 
система и поддържане-
то в норма на течливост-
та на лимфата, така че 
да се поддържа нужна-
та профилактика от хро-
нични и терминални за-
болявания.
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Нежен гел, пред-
назначен за ре-
лаксиращ ма-

саж и възстановява-
не на комфорта във 
врата, раменете, гър-
ба, кръста 
и крайни-
ците. Ос-
н о в н а т а 
му актив-
на състав-
ка е екс-
тракт от корен 
на черен оман 
(Sym-phytum 
offici-nale), из-
вестен още 
като зараст-
личе. Черни-
ят оман е бо-
гат на аланто-
ин, който сти-
мулира реге-
нерацията на 
клетките и заз-
дравяването 
на кости, хру-
щяли и мускули, как-
то и на розмаринова 

киселина с успокоя-
ващо и противовъз-
палително действие. 
От дълбока древност 
екстрактът от черен 
оман се прилага за 

възстановяване след 
травми, както и при 

ÌÀСÀÆÅÍ ÃÅË 
С ×ÅÐÅÍ ÎÌÀÍ 

ставни и мускулни 
болки от различен 
произход. В допъл-
нение формулата на 
гела включва ментол 
и камфор, които уско-

ряват настъпва-
нето на желано-
то облекчение и 
релаксация. При-
лага се 1-2 пъти 
дневно върху 
чиста и суха ко-

жа с масажни движе-
ния. Попива бързо и 
не оставя неприятни 
следи. 

Произведен 
в германия 

от ASAM GmbH.
опаковка: 

250 мл
ориентиро-

въчна цена
 в аптечната 

мрежа: 
6,50 лв.

Гинко Билобата е най-старият познат дървесен вид. той успешно се ползва 
във фармацията от стотици години. гинко Билоба спомага за подобряване на 
кръвообращението към мозъка и крайниците, и за усилване на паметта. При-
емът на екстракт от гинко подобрява кръвооросяването на крайниците, благо-
дарение на което успешно се бори срещу болестта на рейно, известна още ка-
то „синдром на студените крайници”. Подходящ е и при възрастни хора със за-
труднения при ходенето, поради болки и подуване на краката, причинени от 
нарушено кръвообращение в долните крайници. 

Хората, които имат проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръв-
но налягане, атеросклероза, високи нива на холестерол и триглицериди), се по-
влияват благоприятно при прием на екстракт от гинко Билоба и гроздово семе. 
комбинацията от двата натурални растителни екстракта може да бъде от полза 
на хора, страдащи от снижен тонус и хронична умора. 

Приемайте висококачествени хранителни добавки със съставки, които влияят 
благотворно върху кръ-
вообращението. такъв 
продукт е GinkgoVin (гин-
ко вин). той съдържа екс-
тракти от гинко Билоба 
и гроздово семе, които 
имат доказан ефект. Екс-
трактът от гинко Било-
ба е с най-голяма чисто-
та на българския пазар. 
Една таблетка дневно 
осигурява благотвор-
ния ефект. в една опа-
ковка GinkgoVin се съдържат 60 таблетки, които са достатъчни за двумесечен 
прием. можете да намерите в аптеките без рецепта или онлайн на www.botanic.cc.

Да защитим сърцето и 
паметта си с Гинковин 

Приемайте висококачествени хранителни добавки със съставки, които влияят 
благотворно върху кръ-
вообращението. такъв 
продукт е GinkgoVin (гин-
ко вин). той съдържа екс-
тракти от гинко Билоба 
и гроздово семе, които 
имат доказан ефект. Екс-

ковка GinkgoVin се съдържат 60 таблетки, които са достатъчни за двумесечен 

Приемайте висококачествени хранителни добавки със съставки, които влияят 
благотворно върху кръ-
вообращението. такъв 
продукт е GinkgoVin (гин-
ко вин). той съдържа екс-
тракти от гинко Билоба 
и гроздово семе, които 

Годишните абонати, участващи в нашата томбола, 
могат да спечелят един от тези  продукти
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Божидар Димитров

тен български историк и 
той ще ви каже, че в ар-
хивите на Москва (особе-
но на Москва), Белград и 
Букурещ се работеше по-
трудно, отколкото във Ви-
ена, Париж или Лондон. 
Това налага от най-ранни 
времена (от края на ХVIII 
в., ако трябва да бъдем 
точни) събирането на ис-
торически документи във 
всички европейски страни 
да стане една от дейнос-
тите на съответните раз-
узнавания. 

Разбира се, трябва да 
правим разлика между 
разузнаванията на вели-
ките сили, които са све-
товни империи, и малките 
национални държави. Ве-
ликобритания, Франция, 
Германия, Русия събират 
паметници от всички све-
товни цивилизации и на-
роди. Бритиш музеум, Ер-
митажът, Лувърът, Перга-

мон не са национални ис-
торически музеи съответ-
но на Англия, Русия, Фран-
ция и Германия, а музеи 
на световната цивилиза-
ция. Малките национални 
държави държат само на 
своята история – амбици-
ите и парите им не стигат 
за повече.

Какви са преимущест-
вата на разузнаването 
пред легитимните научни 
институции? Първо, ако 

има споразумения за ра-
бота в съответните архи-
ви, може да изпраща уче-
ни за по-дълго време, от-
колкото научните инсти-
тути с мижавите им бю-
джети. И съответно с по-
вече пари за заснемане на 
документи, установяване 
на дружески контакти с 
местни архивни работни-
ци. А там, където достъ-
път е забранен, могат да 
се вербуват чужди учени, 

за които работата в съот-
ветния архив не предста-
влява проблем.

Българските земи са 
били обект на чужди раз-
узнавания в това направ-
ление и до Освобождени-
ето, и след това. Включи-
телно и в наши дни. Ре-
дица руски учени разуз-
навачи – акад. Тепляков, 
проф. Григорович, Селис-
чев, Суханов, са пообра-
ли България от ръкописи, 
епиграфски паметници, 
релефи, монети… Руски, 
германски и френски кон-
сули са правили разкопки 
дори след Освобождени-
ето, изнасяйки ценности 
за Лувъра, Ермитажа и 
Пергамон.

Понякога се получа-
ват забавни фалове. Мал-
ко преди Освобождение-
то в Източна Македония 
(Серско-Неврокопско) е 
изпратен сръбският исто-

рик разузнавач Стефан 
Веркович (на снимката). 
Той трябва да намери 
фолклорни свидетелства 
за сръбския характер на 
населението в този край. 
Открива и записва много 
народни песни, но те сви-
детелстват единствено за 
българския характер на 
населението на Македо-
ния. Затова ги издава със 
заглавие „Народне песме 
македонских бугара” (На-
родни песни на македон-
ските българи). 

Скопските „историча-
ри” вият днес, щом ста-
не дума за тази книга, и 
разправят, че Веркович 
е превербуван от бъл-
гарското разузнаване. 
Как да стане тази рабо-
та, след като българска 
държава още няма, не 
е ясно. Такава логична 
връзка е извън слабите 
интелектуални възмож-
ности на скопските „ис-
торичари”.

Продължение от бр. 48
От само себе си се раз-

бира, че изострените от-
ношения между балкан-
ските държави правят 
невъзможна работата по 
издирване на документи 
за историята на съответ-
ната страна по „норма-
лен” път – чрез легал-
ните институции. Пречи 
им се по всички закон-
ни и незаконни начини. 
Лошото е, че дори в да-
лечни чужди архиви пак 
или се пречи, или се ста-
раят да обменят инфор-
мация и документи на ре-
ципрочен принцип. Осо-
бено по време на Студе-
ната война. 

Постигането на спо-
разумение за взаимен 
достъп до архивите на 
две страни се смяташе 
за голям успех. При това 
мястото на държавите от 
двете страни на Желяз-
ната завеса нямаше ни-
какво значение. Питайте 
който и да е по-възрас-

Безсънен съм, нанякъде отнесен.
В ухото ми е влязъл пак щурец.
Диктува ми, нашепва нова песен.
Над мен виси луна като звънец.

Като звънец на мека овча шия.
Повява вятър, хладина гребе.
Подкарал съм голямата сюрия
в ливадата на родното небе.

Нощта е като млада нестинарка.
Ситни по въглени, развява шал.

Не със кривак, в ръка съм с химикалка.
А листът бял ми служи за кавал.

Не е звънец луната, а магаре.
Захапало бодил със остър зъб.
Копита мести, че жарта го пари.
Със цял самар метафори на гръб.

Разпръснало се е край мене стадо
и в тая вечер както и преди.
Овчар съм като тебе, мили дядо.
Но с тази разлика – паса звезди!

генчо ЗлатЕв

В памет на дядо ми Стоян по майчина линия. Започнал с три овце и влязъл в ТКСЗ 
с над 100 добитъка. Беше на белия свят повече от 100 години. Мир на праха му!

След тридесет години брак
аз все тъй страстно те желая
и искам да останем пак
задълго в общата ни стая.
И искам да се слеем в миг
в прегръдка вечна, неразлъчна.
Животът, мили, е велик!
Тъмата зъби се беззвучно,
но щом си с мен, не ме е страх.
Не може нищо да ни стори
с коварство злото, че без грях
сме двама с тебе. Да отворим
прозореца за светлина!
Навън скорците чуруликат,
в зеления потъват злак,
врабчетата да предизвикат
навън, по ниските места,
и те по склони да запеят.
Небето чудно заблестя,
където утре ще живеем.
Така щастлива съм със теб!
Добър е Господ, че ни срещна!
Това се казва то късмет,
а казват, че сме хора грешни!
И всичко свято между нас
вещае само безконечност,
защото имаме в запас
една любов за цяла вечност.
След тридесет години брак
аз все тъй страстно те желая.
И трябва да те имам пак
задълго в общата ни стая!...
ваня аНгЕлова, в. търново

Страстно 
те желаяЖивотът ми е 

низ от споме-
ни. Надзърна ли 

в миналото, виждам и 
се сещам за безброй 
неща. Те са като разко-
шен цветен букет, кой-
то никога не увяхва.

През далечната 1949 
година бях бригадир 
в националната сту-
дентска бригада „Мла-
да гвардия” в Дими-
тровград. Тя наброя-
ваше около 5000 мла-
дежи от цялата страна, 
разположени в около 
20 лагера сред три-
те села Раковски, Ма-
рийно и Черноконево. 
Тия три села трябваше 
да се съединят в едно 
и да образуват новия 
град. Смяната започ-
ваше на 2 юли, непо-
средствено след смър-
тта на Георги Дими-
тров, чието име щеше 
да носи новият град. 
Командир беше Пен-
чо Кубадински. Наши-
ят отряд се намираше 
в централното селище 
Раковски. На входа на 
лагера висеше плакат 
„Лагер „Васил Левски”. 

Отрядът ни се със-
тоеше от 240 студен-
ти от Великотърнов-
ския учителски инсти-
тут. Разпределени бя-
хме в шест чети – че-
тири с младежи и две 
с девойки. В двора бя-
ха построени дълги ед-
ноетажни къщички с 
двойни нарове, покри-
ти със сламеници. Все-
ки отряд бе настанен в 
отделна къщичка. Су-
трин ни будеше тръба. 
След закуска и провер-
ка със стройни стъпки, 
развято знаме и с пе-
сен се отправяхме към 
обектите. Участвахме в 
строежа на нови жили-
ща, изкопи за канали-
зация, наливахме ос-
новите на новия хим-

комбинат. Норми не са 
ни поставяли – разчи-
таха на нашето съзна-
ние. Техническият ръ-
ководител често ни по-
сещаваше. Беше дово-
лен от работата и не 
пестеше похвали. Су-
трин и вечер се хра-
нехме на обекта. Дона-
сяха храната в баки и 
я разсипваха в канче-
та. Всяка вечер на ве-
черна проверка се от-

читаше съревнование-
то и четата първенец 
снемаше и вдигаше ла-
герното знаме. Сутрин 
отново потегляхме със 
знамето към обекта.

Незабравими ще ос-
танат вечерите край 
лагерния огън. Четите 
се редуваха при изна-
сяне на литературно-
музикални програми. 
Декламирахме стихове 
на Вазов, Ботев, Вапца-
ров, Смирненски и др. 
Един наш колега бе на-
писал стихотворение 
и му съставил мело-
дия. Запомнил съм са-
мо първия куплет:
Който работа не ще, 
да върви където ще.  
А пък ние до един 
Димитровград 

ще построим.
Другарската вза-

имопомощ бе на висо-

та. Един от нашите при 
прехвърляне на тухли 
нарани ръката си. Наб-
лизо работеха студент-
ки от Акушеро-гинеко-
логичния институт в 
Пловдив. Три момиче-
та се притекоха на по-
мощ. Едното свали бя-
лата кърпа от главата 
си, откъсна ивица от 
нея и го превърза. 

Неделният ден беше 
за почивка и хигиена. 

След като се наобяд-
вахме, целият отряд се 
отправяше към Мари-
ца. Изпирахме дрехите 
си, простирахме ги на 
нагорещените камъни, 
където бързо изсъх-
ваха. Изкъпвахме се, 
дълго се любувахме на 
слънчевите лъчи. Об-
личахме се и доволни 
се завръщахме в лаге-
ра, готови за следва-
щия работен ден.

Най-забележителен 
и незабравим момент 
от живота на отря-
да беше срещата-съ-
бор на цялата бригада. 
5000 бригадири изпъл-
ниха обширната поля-
на до нашия лагер. 
Гости на срещата бя-
ха партийни и държав-
ни ръководители. Ко-
мандирът на бригада-
та Пенчо Кубадински 

откри срещата и даде 
думата на министър-
председателя Вълко 
Червенков, който про-
изнесе дълга реч, пре-
късвана с ръкопляска-
ния. Накрая призова 
бригадирите на упори-
та работа за бързото 
изграждане на Дими-
тровград, който ще бъ-
де най-красивият град 
в България.

Неусетно изминаха 
35 дни (толкова бяха за 
смяната). Раздадоха ни 
документи и значки за 
доброволното ни учас-
тие и се отправихме 
към родните си места.

Славно време и 
възторжен младеж-
ки труд! Нашето по-
коление построи Бъл-
гария: фабрики, заво-
ди, градове, проходи, 
шосета, железопътни 
линии, залесяване на 
гори, АПК, МТС и др. 
Днес повечето са уни-
щожени. Само Дими-
тровград, още запазил 
името си, гордо изви-
сява снага и напом-
ня за хилядите бри-
гадири.

Пенчо ПЕНЧЕв, 
учител пенсионер, 

трявна 
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Kyбpaт прави забележки на Aндpea 

Kaтÿ oтìъcти нa Aceн Áëaтe÷êи
Жената на Асен Бла-

течки му отмъсти жесто-
ко за аферата с Диляна 
Πопова. Шушука се, че 
Kатерина Горанова кръ-
шнала със свой колега.

Според слуxа режи-
сьорката xлътнала по по-
млад и доста привлека-
телен мъж, с когото има-
ли кратка афера. Kогато 
Блатечки научил, побе-
снял от ревност. Bъпре-
ки че самият той преди 
няколко години изневери на Гора-
нова с Диляна Πопова и й напра-
ви бебе, не могъл да прости на же-
на си. „Hяма такова нещо“, отрекоxа 
категорично близки до режисьорка-
та. Πо думите им Асен и Горанова 
са в прекрасни отношения. Mежду-
временно друг упорит слуx обикаля 
светските среди. Πо време на BИΠ 
парти в столично заведение екран-
ният ас бил забелязан да се гушка с 
Диляна Πопова, без да се притесня-

илиана раева не 
крие огромната си лю-
бов към Христо стоич-
ков. Златното момиче 
публично му се обяс-
ни в любов пред очи-
те на съпруга си Hаско 
сираков.

Думите тя изрече по 
повод новата книга на 

камата, коя-
то е вече на 
пазара. Tя 
и съпругът 
й бяxа на 
официална-
та премиера 
и ето какво 
сподели за 
M о д е р н и я 
ляв.

„ицо е 
б ъ л г а р и -

нът, за когото няма за-
творена врата по све-
та! Tой е най-популяр-
ният човек не само в 
България, но и в це-
лия свят! Житейски-
ят и професионални-
ят му път са уникал-
ни! Щастлива съм, че 
семействата ни се рад-
ват на уважение и лю-

Kубрат Πулев не се 
чувства добре, кога-
то Андреа се разголва 
пред xората!

Българската звез-
да в професионалния 
бокс призна, че не одо-
брява голите снимки 
на приятелката си Ан-
дреа. Πевицата мно-
го обича да се снима 
с оскъдно облекло и 

ва не е случайно. Tя е 
истински, xубав човек. 
Има неща, с които да 
се поxвали, а не да пра-
ви просто голи  евтини 
снимки.”

Официалният пре-
тендент за световната 
титла на ІВF коментира 
и поведението на Ан-
дреа по време на мача 
му с Xюи Фюри. 

“Андреа е емоцио-
нална като всяка же-
на, само че тя е малко 
повече. За съжаление 
не може или не иска да 
се преборва с тези емо-
ции. B залата напреже-
нието е огромно, осо-
бено за близък човек. 
Tя може би искаше да 
се качи на ринга. Сес-
тра ми каза, че няма да 
дойде, защото не може 
да го гледа това нещо”, 
каза Kобрата.

това невед-
нъж е става-
ло повод за 
скандали с 
Kобрата.

“ K а р а л и 
сме се, улти-
матум съм й 
поставял и 
какво ли не. 
Hе съм ОK с 
тези снимки, 
но… Hякой 
път ще ми ки-
пне и ще ста-
не страшно, 

заяви Kубрат. – Аз съм 
зодия Телец и съм мно-
го търпелив, но когато 
премине една граница, 
един момент, когато ми-
не, става страшно и тя 
трябва да внимава…

Андреа е певица, та-
лантлива е. Πрави мно-
го международни про-
екти, има фенове и то-

СПОДЕЛЕТЕ С НАС

Ñúïðóãúò ìè èñêà äà ñå ðàçäåëèì

Äåöàòà îòêàçâàò äà 
ìå äàðÿò ñ âíóöè

не си дава сметка, че съ-
що е стар и бих казала 
немощен.

 Чудя се за какво му 
е тази по-млада жена. 
Понякога се замислям 
да не би това да е ня-
каква старческа демен-
ция. Или жалба по мла-
дост? Лошото е, че къ-
щата, в която живеем, 
е негово наследство от 

родителите му и при 
един евентуален раз-
вод аз трябва да остана 
на улицата. Дано да му 
дойде акълът и да се от-
каже, защото ще станем 
не само за смях пред хо-
рата, но и пред децата и 
внуците.

семейни са, но 
проблемът е, че 
все още нямам 
внуци. А това 
е моя мечта. 
Даже страдам. 
Имам три при-
ятелки, с които 
си пием заедно 
кафето. Те са 
щастливи баби 
с по двама вну-
ци, разказват 
за тях, радост-
ни са и удо-
влетворени. А 
само аз мълча 
и нямам с как-
во да се пох-

р. кирилова, 
видин

Това, което се случ-
ва в семейството ни 
през последните го-
дини, е нещо нечува-
но. Съпругът ми, кой-
то е на 78 г., иска да се 
разведем, защото по-
вече не можел да ме 
понася. Всички се чу-
дим как да го вразу-
мим. Живели сме за-
едно близо 60 г., оже-
нихме се твърде мла-
ди. Родиха ни се де-
ца, сега имаме и вну-
ци. Вече е твърде стар 
за подобна стъпка, но 
той е упорит. Казва, че 
си мечтаел за по-мла-
да жена, а мен не мо-
жел да ме гледа. Била 
съм стара, дебела и т.н. 
И аз, и децата се опит-
ваме да му говорим по 
тази тема, но той не от-
стъпва. За съжаление 

Здравейте, прия-
тели! Пиша ви, за да 
споделя и моята мъ-
ка. Пенсионерка съм, 
надхвърлила 65 годи-
ни. Имам две дъщери, 

валя. Мъчно ми е, че и 
моето време отминава, 
остарявам и не бих мо-
гла да помагам пълно-
ценно при отглеждане-
то им. А така ми се ис-

ка да гушна крехкото 
телце на новородено-
то ми внуче. Двете ми 
дъщери са много амби-
циозни, постигнаха го-
леми професионални 
успехи, заемат високи 
постове в престижни 
частни фирми. Питам 
ги кога ще помислят 
за внуци, а те ми отго-
варят, че не му е сега 
времето. Раждането и 
отглеждането на едно 
дете щяло да им отне-
ме ценно време за из-
растване в кариерата. 
А те са наближили 40-те 
години. Близначки са. 
Мъжете им мислят по 
същия начин. На този 
етап те също не искат 
да имат деца.
сия вълкова,

 Бургас

Аз съм млада пенсионерка, отскоро вдови-
ца. Самотата ме накара да заобичам компю-
търа и да се регистрирам в различни сайто-
ве. Пиша си с мъже, в момента с около пети-
ма души, което е много забавно за мен. През 
дългите самотни вечери сядам пред моя при-
ятел – компютъра, и започвам социалните си 
контакти. И така всяка нощ. Някой път осъм-
вам до сутринта. Проблемът в началото бе-
ше, че само си пишех с различни хора, но 
отказвах да се срещнем. И те преставаха да 
контактуват с мен. Постепенно ми се поро-
ди желание да се виждам и наяве с тях. Сега 
животът ми се осмисли със срещи с различ-
ни хора. Някои, разбира се, не ми допадат, но 
имам и добри приятели сред тях. За някаква 
връзка от любовен характер не мога да гово-
ря. Не намерих такава сред мъжете, с които 
се срещнах. Но манията ми за онлайн свал-
ките стана много голяма. Смятам, че вече се 
пристрастих. Надявам се все някога да 
открия и моята половинка.

Âìàíèà÷èõ ñå ïî 
ñâàëêèòå â íåòà

оля П., софия

ТЪРСя ПОЛОВИНКАТА СИ

Уважаеми чита-
тели, ако искате 
да споделите про-
блемите си и заед-
но да се опитаме 
да ги решим или да 
прочетете за чуж-
ди житейски съдби 
и начина, по който 
са се справили с една 
или друга критична 
ситуация, то под-
новете абонамен-
та си за в. „Пенсио-
нери”. И през 2019 г. 
вестникът ще бъде 
вашата трибуна за 
споделяне на радо-
стите и болките 
ви, както и помощ-
ник в търсенето на 
сродна душа. 

Èëиaнa Paeâa: Oбичaм тoвa лyдo 
и иcтинcкo мoмчe! 

бов. Bинаги се ус-
миxвам с много то-
плина и любов, ко-
гато си помисля от-
къде тръгна и докъ-
де стигна… Hа това 
му викам невероят-
но личностно израст-
ване. 

ицо е един мно-
го успял професио-
налист, щастлив чо-
век и болезнено (за 
душманите му) прям 
мъж! Желая здра-
ве на него и на пре-
красното му семей-
ство! обичам много 
това лудо и истинско 
момче!  Kнигата обе-
щава да е със заше-
метяваща левачка!“, 
убедена е илиана ра-
ева.

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

ва от чуждите погледи. „Mоже би на-
истина вече са се разделили с жена 
си“, заключват в актьорските среди. 
Асен и Диляна бяxа заедно цели 3 
години, преди да се стигне до тяx-
ната раздяла. 

Има вероятност изневярата на Kа-
тя да е целенасочена, за да отмъсти 
на Блатечки, че я опозори публично. 
А може би бракът им е от отворените 
и затова тя не го напусна след раж-
дането на извънбрачното му дете.
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- г-н Ешкенази, из-
раствате в музикално 
семейство. вашият ба-
ща е кларнетист, а май-
ка ви виолистка. Защо 
избрахте да свирите на 
цигулка? По-специален 
инструмент ли е тя?

- Моята баба Виоле-
та, еврейка по произход, 
беше прекрасен човек, 
много обичаше музиката 
и  цигулката като инстру-
мент. Затова държеше аз 
и брат ми, както и мои-
те братовчеди,  да сви-
рим именно на цигулка. 
Майка ми Марта и вуй-
чо ми Хари също са сви-
рили на цигулка. По-къс-
но майка ми преминава 
на виола. В семейството  
единствено баща ми не 
е цигулар, но кларинетът 
също е прекрасен музи-
кален инструмент. Цигул-
ката има много специфи-
чен, сладък, слънчев, но 
понякога и драматичен 
звук, който, ако се овла-
дее добре, много прили-
ча на човешкия глас. Аз 
винаги съм се стремял 
да постиг-
на това с 
моята ци-
гулка.

- На 
1 1 - г о -
д и ш н а 
в ъ з р а с т 
сте кон-
цертмай-
стор на 
Д е т с к о -
ю н о ш е -
ската филхармония на 
проф. влади симео-
нов. Учите в Национал-
ното музикално учили-
ще „любомир Пипков“ 
и Държавната музи-
кална академия „Пан-
чо владигеров, печели-
те международни музи-
кални конкурси.  само с 
успехи, аплаузи и цветя  

ли беше осеян музикал-
ният ви път? имахте ли 
някога съмнения, че ще 
станете музикант?

- Пътят на артиста ни-
кога не е осеян само с 
цветя и аплаузи. В моя-
та професия  е необхо-
димо да свикнеш с това, 
че трябва да умееш и да 
губиш. Мисля,че имен-
но тогава израства чо-
век. Работата на артиста 
е свързана със сцената, 
показна е и слабите мес-
та в един концерт се забе-
лязват  веднага от хора-
та. Затова е  по-трудно да 
скриеш пораженията си, 
ако има такива, разбира 
се. С други думи, всичко 
е много „по-чупливо”. Ва-
жно е артистът да не губи 
вътрешната си творческа 
енергия. Не си спомням 
моменти на съмнение  в 
моята кариера. Да, има-
ло е трудни и решителни  
етапи в моя път, но аз ви-
наги съм следвал ритъма 
на вътрешната си интуи-
ция и творческото вдъх-
новение. Така вървях  по 

моя път.
- Независимо от на-

товарената програма 
с концерти по света се 
налага да се грижите и 
възпитавате своите де-
ца виктор и артур? как 
се справяте с бащин-
ството в семейството?

- Музиката и сцената 
ни свързаха със съпруга-

Веско Пантелеев – Ешкенази е световноизвестен цигу-
лар. Лауреат е на международните конкурси „Виенявски” 
и „Карл Флеш”. Завършва Държавната музикална акаде-
мия „Панчо Владигеров“ в България. Живее и работи в Хо-
ландия. В момента е концертмайстор на Кралския Кон-
цертгебау оркестър в Амстердам. Удостоен е с холанд-
ското Кралско отличие.

ло Коледа и Нова годи-
на, Великден и Гергьов-
ден, Петровден и Задуш-
ница. В кратката бележ-
ка за същината на всеки 
празник са вплетени лю-

б о п и т н и 
фак ти и 

 с к ъ п и 
дет-

ски спомени, ухаещи 
на домашен уют и ма-
мини гозби. 

Често рецепта-
та има „малка хи-
трост“ как ядене-
то да стане по-
вкусно: корите се точат 
по-лесно, когато към 
тях се добави нишесте, 
оризът тябва да се вари 

бавно, а месото – да се 
размрази в хладилник, 
за да остане сочно. 

Но най-
важна-
та тън-
кост е 
да гот-
вим с 
любов, 

з а щ о -
то ще споде-
лим трапезата с 
близките си хо-

ра. И да се рад-
ваме на живота, за 

което ни подсещат 
закачливите илюс-

трации на художничка-
та Елена Пъдарева.

Излезе от печат 
третото издание 
на кулинарния 

сборник „ПраЗНик 
У Дома“ от катя За-
хариева. Любимите 
ястия на българската тра-
пеза са обединени око-

та ми Станис-
лава. Участ-
вахме заед-
но в съвмест-

ни проекти. Тя също е му-
зикант и свири на виола. 
Като родител винаги съм 
вярвал, че  децата трябва 
да се насочват в развити-
ето им, но да не бъдат на-
силвани да правят неща, 
които не им харесват. 

За родителя е много 
трудно  да разбере на-
време от какво точно се 
вълнува детето. В някои 
моменти се е налагало да 
правя по-настойчиви на-
пътствия, но най-важно-
то за мен като техен баща 
е било  да имаме здрава 
и силна връзка помежду 
ни. При наличието на до-

бър контакт с де-
цата нещата вина-
ги се получават, 
а възникналите 
проблеми се ре-
шават лесно. Ка-
то баща съм бла-
гословен с две 
много добри и ум-
ни момчета, кои-
то рядко създават 
проблеми.

- Човек попа-
да най-лесно в капана 
на лъжата, когато тя 
отговаря на желанията 
му. случвало ли се е да 
се сблъскате с лъжата?

- Аз вярвам по пре-
зумпция, че хората са 
добри. Това мое качест-
во е хубаво, а понякога 
не съвсем. В  живота забе-
лязвам, че има хора, кои-

то по независими от нас 
причини са попаднали в 
„тъмната страна” на съ-
ществуването си. За огро-
мно съжаление, разбира 
се, това  ги прави нега-
тивни, завистливи, подли 
и  деструктивни лично-
сти. За мое щастие някак 
си успявам навреме да се 
отдалеча от такива хора. 
Въпреки това никога ня-

ма да престана  да вяр-
вам и търся и доброто в 
човека. Мисля, че това е 
е правилният път.

- какво искате от жи-
вота - сили  да се пре-
борите с онова, което 
можете да промените, 
търпение или мъдрост?

- Бих искал, ако ми поз-
волите, и трите! Но като 
че ли най-много ценя 
мъдростта. Тя идва с въз-
растта и е безценно ка-
чество в човека. Казано е: 
„Мъдър е не този, който 
знае всичко, а този който 
знае нужното“. Мъдрост-
та е едно от достойнства-
та на човешката личност 
подобно на героизма и 
красотата. Тя е съчетание 
от жизнен опит, разум и 
интуиция, от проница-
телност, прозорливост, 
от знание и  способност 
да различиш кое е добро 
и кое - правилно.

-  обичате ли произ-
веденията на моцарт?

- Обичам ги и свиря 
неговите произведения 
с огромна любов. Има 
прекрасни творби от не-
го, но соловите му цигул-

На сцената е брилянтен

за човека без музика.
- г-н Ешкенази, в 

предварителния ни 
разговор ми сподели-
хте за новите си музи-
кални  проекти. разка-
жете ни за тях.

- Да, в момента съм в 
началото на голям про-
ект с Концертгебау оркес-
тър, с две различни про-
грами, които имат седем 
концерта в Амстердам и 
още толкова в  различ-
ни столици на Прибалти-
ка и Скандинавия. Също 
така планирам рецитало-
ва програма в Амстердам 
с големия пианист на на-
шето време  Йефим Брон-
фман.

Участвам в редица сце-
нични проекти, които са  
различни по съдържание 
и програма. За мен е ва-
жно да правя и непре-
къснато да откривам но-
ви неща и нов реперто-
ар в познати и по-малко 
познати съчетания на ин-
струменти и музика. То-
ва е част от моята при-
рода - да търся и откри-
вам новото, но да не за-
бравям класическото и 
познатото.

- Благодаря ви за отде-
леното време! Пожелай-

те си нещо, г-н Ешкенази?
- Преди всичко здраве, 

за да мога да правя това, 
което обичам – музика-
та, и да бъда с любимите 
си хора!

 въпросите зададе  
иво аНгЕлов

Вокален рецитал 
на младото сопра-
но с международна 
кариера Мила Ми-
хова и пианиста Ри-
чард Баркър очаква 
любителите на музи-
ката на 15 декември  
в НДК от 19 ч. в ки-
но „Люмиер Лидл“. 
Концертът със загла-
вие „Бисери на бел-
кантото“ ще включ-
ва песни и арии от 
Росини, Белини и 
Доницети. В парт-
ньорство с големия 
английски пианист, 
оперен корепетитор и 
водещ експерт по бел-
кантовия репертоар 
Ричард Баркър младата 
певица ще изпълни ре-
цитал, който най-пъл-
ноценно ще представи 
нейните вокални и тех-
нически качества като 

белкантов глас. Билети-
те са в продажба на ка-
сите на Билетен център 
– НДК. Има 20% намале-
ние от всеки ценови по-
яс за ученици, студен-
ти, пенсионери и хора 
в неравностойно поло-
жение.

Със Станислава, жената до Веско

Със синовете си

Без музика няма живот

кови произведения не са 
много на брой. Моцарт е 
огромен гений, абсолют-
но ненадминат и вечен! 
Неземен талант!

- в какво според вас 
се състои  невежество-
то у човека? 

- Постоянно се сблъск-
вам с хора, които, въпре-
ки че нямат кой знае как-
ви постижения или зна-
ния в определена сфера, 
изказват на висок глас 
своите наизустени мне-
ния, смятайки ги за пра-
вилни и неподлежащи на 
опониране. Това, разби-
ра се, е опустошително за 
тях. Тази линия на пове-
дение в обществото оба-
че е много характерна за 
времето, в което живеем. 
То се диктува от това, с 
което ни заливат  медии-
те, най-вече телевизион-
ните. Често се дава три-
буна на невежеството и 
посредствеността. 

- Пред-
с т а в я т е 
ли си ва-
шия жи-
вот без 
и з к у -
ството?

- Няма 
как да си 
предста-
вя живо-
та без му-
зика! По-
някога след натрупана-
та умора и натоварва-
ния около моята рабо-
та искам да имам пъл-
на тишина у дома. Та-
ка си почивам. Но е 
факт, и то съвсем кате-
горичен - няма живот 
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Бианка ПАНОВА:
Нека посрещаме 
деня с усмивка 

- г-жо Панова, вие 
сте били национална 
състезателка, после 
треньор по художест-
вена гимнастика и хо-
реограф. какъв е ва-
шият коментар за със-
тоялото се световно 
първенство в софия? 
в момента момичета-
та по-различни ли са 
от гимнастичките пре-
ди 30 години?

- Гимнастиката наис-
тина много се промени в 
последните години. Ка-
то се започне от музи-
калния съпровод, блес-
тящите костюми, висо-
кия ръст на самите гим-
настички, за да се стигне 
до изключителни слож-
ности с уреди и тяло. Все 
още се търси точният 
баланс между спортния 
и артистичния модел в 
гимнастиката. Трябва да 
има строги критерии, 
по които да се оценя-
ва сложността на едно 
съчетание, но и самата 
композиция да вълнува 
по някакъв начин. Не е 
лесно да се даде оцен-
ка на едно изкуство. Как 
например ще се оцени 
една картина на Шагал 
по трудност и изпълне-
ние? Ето от тук идва су-
бективността в нашия 
спорт.

- с какво ще запом-
ните кариерата си на 
гимнастичка? какво 
ще разказвате на вну-
ците си?

- Ако много силно же-
лаеш нещо, ако в себе си 
носиш таланта за него, 
ако си готов да поемеш 
и да извървиш докрай 
трудния и често болез-
нен път, да жертваш ва-
жни неща и ако имаш 
шанса да срещнеш сво-
ите ангели по пътя... мо-
жеш и да го постигнеш! 
Малцина имат шанса да 
успеят...

- как се отърсвахте 
от напрежението тога-
ва, с какво ви помага-
ше хореографката ва-
ля вербева?

   Именитата ни състезателка по художествена гимнастика е ро-
дена на 27 май 1970 година в София. Тя е от плеядата „златни мо-
мичета”. Състезавала се е за отборите на Славия и Левски, а тре-
ньорки са й били Нешка Робева, Вера Томова и Людмила Димитрова.

Абсолютен световен и европейски шампион в категория „индиви-
дуално”. Вписана е в световните рекорди на Гинес за най-голям брой 
максимални оценки на състезание по художествена гимнастика във 
Варна през далечната 1987 - за осем изиграни съчетания получава 
осем максимални оценки 10, спечелвайки всички пет златни медала.

Панова оставя следа в световната художествена гимнастика със 
своите постижения, с открояващия се техничен, елегантен и изя-
щен стил на изпълнение. Сложността и грацията на композициите 
я превръщат в любимка на световната спортна сцена.

Бианка е щастливо омъжена. Със съпруга й Чавдар Нинов (доктор 
и вече професор по консервативна ортопедия, основател на ми-
опунктурата, иновативен физикален миниинвазивен метод за ле-
чение на хроничните болки на опорно-двигателния апарат. Сред те-
зи, които са били на лечението при д-р Нинов, са Берлускони, Джанет 
Джексън, Мила Йовович, Стивън Сегал, крал Албер II), имат двама си-
нове - Стивън и Ричард.

 Легендарната ни състезател-
ка по спортна стрелба Мария 
Здравкова Гроздева - Григорова 
е родена на 23 юни 1972 г. в София. 
Със стрелба започва да се зани-
мава на 11-годишна възраст. Не-
ин треньор е Валентин Андреев. 
На 14 години покрива норматива 
за майстор на спорта. Завърш-
ва Националната спортна ака-
демия със специалност спортна 
стрелба. Омъжва се за Валери 
Григоров, който е и неин личен 
треньор. Имат три деца.

 Мария е в Топ-10 при опреде-
ляне на най-добър спортист на 
България за 1997, 1998, 1999, 2000 
и 2003 г., най-добър спортист на 
Балканите (анкетата на БТА) за 
2004 г., спортист №1 на България 
за същата година. Удостоена е и 
с орден „Стара планина“ I степен 
„за изключително големите й за-

слуги към Република България в 
областта на физическото въз-
питание и спорта“.

 Гроздева е най-успешният 
български спортист на олим-
пийски игри. Звездата в спорт-
ната стрелба има два златни и 
три бронзови медала от най-го-
лемия спортен форум. Тя продъл-
жава да е активен спортист, при 
това на отлично ниво. Завоюва 
бронзов медал през 2017 г. на 25 
м на европейското първенство 
в Баку. Има и още 9 европейски 
титли, както и два финала за 
световната купа. Сребърните 
и бронзовите медали не ги бро-
им. Има 17 златни медала от све-
товни купи. Тази година през май 
в САЩ спечели и световната ку-
па на 25 м.

Ето какво сподели винаги за-
смяната Мария.

- Имах голям шанс да 
работя с Валя Вербева 
- примабалерина в Со-
фийската опера и ба-
лет. Тя бе хореограф и 
мой личен треньор за 5 
години. Изгради у мен 
фината чувствителност 
на артиста към публика-
та, богатата душевност 
на изпълнителя. В теж-
ки моменти тя винаги бе 
до мен - като майка, ка-
то приятел, като учител. 
Наученото от нея не са-
мо за спорта, но и за жи-
вота го препредавам на 
моите млади гимнастич-
ки навсякъде по света.

- с какво ще запом-
ните кариерата си на 

треньор в чужбина?
- В различните дър-

жави срещаш различ-
ни предизвикателства. 
Не във всички държа-
ви художествената гим-
настика е развита и по-
пулярна както у нас или 
в Русия. Работата в чуж-
бина те кара да се адап-
тираш, интегрираш и да 
се учиш постоянно.

- в България казват 
за съпруга ви „мъжът 
на Бианка Панова”. 
Но кой командва вкъ-
щи и безукорна дома-
киня и майка ли сте?

- Семейството ни е 
патриархално и у до-
ма винаги се съобразя-
ваме с думата на тат-

ко! Може би не знае-
те, че се запознах с Ча-
вдар, когато кракът ми 
бе счупен, три месеца 
преди световното пър-
венство ’87-ма във Ва-
рна. Той бе лекарят, 
вълшебникът със злат-
ни ръце, който успя да 
ме върне в залата десет 
дни след фрактурата и 
аз успях да участвам на 
това световно. Винаги 
е до мен в трудни мо-
менти и винаги ми е да-
вал безценни съвети. 
Така че с радост може-
те да се обръщате към 
мен като „съпругата на 
доктор Чавдар Нинов”! 
(Смее се.) 

- кои са вашите хо-
бита извън гимнасти-
ката?

- Не остава много 
време, тъй като съм по-
стоянно и целодневно 
на работа. Но в послед-
но време започнах да 
посещавам уроци по 
салса, опитвам различ-
ни азиатски кулинарни 
специалитети, чета...

- Пожелайте, моля 
ви, нещо специално 
на читателите на в. 
„Пенсионери”?

- Скъпи читатели, 
желая ви преди всич-
ко здраве! Посрещайте 
деня с усмивка и го из-
пращайте с благодар-
ност!

- г-жо гроздева, с какво е зает 
вашият професионален делничен 
ден?

- Откакто се помня, правя едно и 
също. Тренирам стрелба по 3 часа на 
ден, фитнес или екскурзия на Витоша. 
Когато си почивам от стрелбата, Вито-
ша и фитнеса не ги пропускам.

- какво ви дарява и какво ви от-
нема спортът?

- Спортът дава много. Имах късмета 
да се докосна два пъти до най-високия 
връх. Благодарна съм на съдбата. По 
пътя срещам 
само хубави 
хора, раз-
лични култу-
ри, емоции 
и много до-
бри прияте-
ли. Спортът 
е като рели-
гия и тряб-
ва да възпи-
таваме абсо-
лютно вся-
ко дете чрез 
спорт. Дори 
да не е про-
фесионално, 
трябва да 
има движе-
ние, спортна 
култура, за-
щото спор-
тът учи на от-
говорност.

- Ще учи-
те ли япон-
ски, олим-
пиадата в 
токио не е далеч?

- Олимпиадата не е далеч, но първо 
трябва да спечеля квота, за да участ-

вам.
- мирослава минчева спечели 

специална награда „спортен икар” 
за европейската титла при девой-
ките и второто място на световно-
то първенство. колко голям е ней-
ният потенциал?

- Имаме кадърни млади състезате-
ли. Имат всички условия да се под-
готвят на високо ниво. От тях зависи 
дали ще се разгърнат. За да станеш 
шампион, трябва да имаш характер, 
трябва да го носиш отвътре.

- г-жо гроздева, каква оценка 
по шестобалната система бихте 
си дали като съпруга, приятелка 
и като майка? 

- Деца-
та вече 
порасна-
ха. С тях 
съм по-
вече като 
приятел, 
отколко-
то строг 
р о д и -
тел. Не си 
спомням 
да съм би-
ла строга, 
може би 
е било ка-
то ком-
пенсация 

за отсъствията 
ми. Мога да кажа 
обаче, че съм ги и 
глезила като мал-
ки, но за мен на 
първо място пре-
ди всичко е стояла 
любовта. Да пока-
жеш на детето, че 
го обичаш и си до 
него, каквото и да 
направи то е по-
ценно, отколкото 
строгото възпи-
тание. Мисля, че 
ги възпитах да са 
добри, отговорни 
и разумни. Това за 
мен са най-важни-
те качества.

Иначе обичам 
да си стоя вкъщи. 
Уютно ми е. Оби-
чам да готвя, но не 
винаги ми се полу-
чава вкусно, не мо-
га да си дам оцен-

ка сама. Оценката обаче се чете в очи-
те на съпруга ми и децата, а очите им 
винаги са весели...

С прекрасното си семейство

Бианка Панова с Лили Игнатова (в дясно)  
и Диляна Георгиева

Спортът е като религия
Мария ГРОЗДЕВА:
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Айфеловата кула е един от най-
разпознаваемите символи на  
Франция. Носи името на нейния 
създател - арх. Александър Густав 
Айфел. Грандиозният строеж на ку-
лата  е завършен през 1889  г. и от-
тогава смайва с удивителната си 
история. Архитектът е проекти-
рал стоманената опора и  носеща-
та рамка на Статуята на свободата. 
Конструкцията на кулата била при-
ета много трудно, тъй като много 
художници и архитекти протести-
рали срещу проекта на Айфел.

Айфеловата кула е висока 324 м, 
а за конструкцията й са използвани 18 038 метал-
ни греди, тежащи 7300 тона. Пребоядисва се на 
7 години, като всеки път се изразходват  60 тона 

бои. Преди монтирането 
на асансьори в кулата по-
сетителите, които иска-
ли да стигнат до върха й, 
трябвало да изкачат 1665 
стъпала. През зимата Ай-
феловата кула се свива с 
около 15 см. Густав Ай-
фел  разполагал с малък 
апартамент на върха на 
кулата, който използвал 
за забавление на близки и 
приятели. На втория етаж 
на кулата се помещава из-
вестният  ресторант „Жул 

Верн”. Всяка година  Айфеловата кула се посеща-
ва от близо 7 млн. души от цял свят.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ  ЗА АЙФЕЛОВАТА КУЛА

24 Световна мозайка

страницата подготви кармен иваНова

Съкровище с 
огромна стойност 

Íåîáè÷àéíà ïòèöà 

Óникално откритие

Ïðèðîäíàòà êðàñîòà íà Èãóàñó

Наé-древната ïивоварна

съкровището е открито на археологическия 
обект араи Хориноучи, недалеч от град Хасу-
да, Япония. Някога мястото е било резиденция 
на самураи, заобиколена от двоен ров. рентге-
ново  изследване потвърждава, че откритата 
на остров Хоншу делва е един от най-големи-
те керамични съдове за съхраняване на пари, 
откривани досега, и съдържа над 260 000 мо-
нети от времето на феодална Япония. Учените 
са установили още, че заровеното преди веко-
ве съкровище тежи над един тон и стойността 

му надхвърля няколко десетки милиона йени. 
Експертите са установили, че делвата и моне-
тите в нея са от средата на XV век. Находката е 
сканирана с помощта на рентгеново оборудва-
не. стойността на съкровището възлиза на 26 
–30 милиона съвременни японски йени (око-
ло 168 000-230 000 щ. д.), обяснява кеичи На-
каджима - преподавател и експерт по средно-
вековна история и икономика в Университета 
кейо. Научният екип смята да направи експо-
зиция на находката, която да е достъпна за ши-
роката публика.

Национален парк 
Игуасу се смята 
за едно от съвре-

менните природни чу-
деса на света и е вклю-
чен в списъка на ЮНЕ-
СКО. Разположен е  на 
границата между Ар-
жентина и Бразилия и 
заема площ  от 55 хиля-
ди хектара. На терито-
рията на красивия парк 
има 275 уникални водо-
пада, сред които е Игуа-
су – най-грандиозният в 
света. Името му е инди-
анско и означава "голя-
ма вода". Тъй като се на-
мира на голямо разсто-

яние от морския бряг, 
испанските завоевате-
ли стигат до това забе-
лежително място  едва 
през 16 в. Силно впеча-
тлени от гледката, коя-
то се разкрила пред тях, 
испанците го нарекли  
„Салто де Санта Мария”, 
което в превод означава 
водопадът на Дева Ма-
рия. Днес името е измес-
тено от това на местните 
жители. На нивото на во-
допадите са изградени 
мостове, по  които може 

да се отиде до тях.
Паркът  Игуасу е зао-

биколен от субтропич-
на гора, която приютя-
ва над 2000 растителни 
и животински вида. Убе-

жище е за типичния раз-
нообразен див свят от 
този регион: тапири, ги-
гантски мравояди, чер-
вени ревачи, оцелоти, 
ягуари и каймани.

в  Пенсилвания е 
открита необичайна 
пойна птичка, която 
не е хибрид на две, 
както често се случ-
ва, а на три различни 
вида птици. майка й 
е хибрид от два вида, 
а бащата  - от  съвсем 
различен, трети вид. 
Проследявайки пти-
цата,  орнитолози-
те вземат проба от 
кръвта й, правят  ДНк 
анализ и 
я срав-
няват с 
п р о б и 
от дру-
ги видо-
ве. ре-
зултати-
те от из-
следва-
нето са 
потвър-
дили, че 
п т и ц а -
та наис-
тина е 
хибрид. 
м а й к а -
та на птицата е кръс-
тоска от  златокрила 
и синекрила черве-
йоядка, която  е оп-
лодена от представи-
тел на жълтоглавата 
пенсилванска дър-
весница, а съюзът им 
успешно дава потом-
ство. Хибридът е осо-
бено важен, тъй ка-
то майката и бащата 

на птицата принад-
лежат към различни 
видове и родове пти-
ци. изследователи-
те подозират, че тази 
тристранна хибриди-
зация в крайна смет-
ка се е случила отчас-
ти заради намалява-
щия брой на местни-
те златокрили черве-
йоядки, което оставя 
женските с по-малко 
потенциални подхо-

д я щ и 
п а р т -
н ь о -
р и . 
т о в а 
п р и -
н у ж -
д а в а 
п т и -
ц и -
те да 
" н а -
п р а -
в я т 
н а й -
д о -
брото 
в ло-

шата ситуация", ка-
то избират партньо-
ри извън собствения 
си вид и род, споде-
лят изследователите. 
известно е, че някои 
птици хибриди оста-
ват плодовити и мо-
гат да се размножа-
ват. майката на от-
крития троен хибрид 
потвърждава това.

Археолози от 
Станфордския уни-
верситет се натък-
ват при разкопки в 
пещерата Ракефет, 
Израел, на праис-
торическа пиво-
варна, за която 
твърдят, че е най-
ранното известно 
до момента „съо-
ръжение“ за про-
изводство на ал-
кохол. Ръководи-
телят на проучва-
нията Ли Лю, про-
фесор по китайска 
археология в университета,  смята, 
че бирата е произвеждана от пред-
ставители на натуфийската култура 
– група от ловци, обитавали Източ-
ното Средиземноморие някъде в 
периода преди между 13 700 и 11 
700 години. Най-ранните доказа-

Наскоро проведен експе-
римент от руски учени в 
Космоса е на път да 
преобърне пред-
ставите ни за жи-
вота там.

Ръководите-
лят на полeта 
Владимир Со-
ловьов разказва 
за сензационни-
те резултати след-
ното: ”За първи път са 
открити живи организми на 
външната страна на Международ-
ната космическа станция. До мо-
мента никой не е сигурен как точ-
но са се озовали там.

Проби-
те са изстъргани от намазка по 
илюминаторите и външната по-
върхност на станцията и са  всъщ-

Наскоро проведен експе-
римент от руски учени в 
Космоса е на път да 
преобърне пред-
ставите ни за жи-

Ръководите-

Владимир Со-

за сензационни-
те резултати след-
ното: ”За първи път са 
открити живи организми на 
външната страна на Международ- Проби-

телства за приготвянето на хляб да-
тират отпреди 14 600-11 600 години, 
така че и произвежданата в пеще-
рата Ракефет бира може да се ока-
же един от най-старите примери за 
производството на пиво. Анализи-
те на останки по каменните блоко-

ве показват, че са налице ми-
кроскопични следи от нишес-
те и растителни частици, нари-
чани фитолити – категоричен 
знак, че на това място ечеми-
кът се е превръщал в алкохол. 
Като използват допълнителни 
сведения, например за произ-
водството на бира в древен Ки-
тай, учените са провели поре-
дица експерименти, за да въз-
произведат праисторическия 
пивоварен процес. 

Праисторическата бира  не е 
ползвана само за пиршества. За 
натуфийците пещерата  Раке-
фет е представлявала свещено 
гробище. Свидетелство за то-
ва са многобройните скелет-
ни останки, открити на обекта. 
Учените предполагат, че бира-
та е играела важна роля в ри-
туалите за почитане паметта на 
мъртвите.

ност следи от морски планктон. 
Учените обаче недоумяват как са 
оцелели в Космоса.

Откритите организми си имат 
уста, крайници, храносмилате-
лен тракт, мускули и нервна сис-
тема. Известни са като изключи-

телно издръжливи на сурови 
условия  микроорганизми, 
което според учените оз-
начава, че все пак са до-
шли от Земята.

До момента на въпроса 
как тези микрочастици, ха-

рактерни за океана, са попад-
нали на повърхността на кос-

мическата  станция, все още ня-
ма  отговор. 

Една от най-обоснованите тео-
рии е, че това се е случило чрез 
въздушните потоци.
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ПЕтък, 7 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
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”– теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: 
Анатомия на гнева“ (пре-
миера) – сериен филм, 6 
сезон

21.00 BIG BROTHER: MOST 
WANTED 2018  (премие-
ра) – риалити шоу

22.30 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 BIG BROTHER: MOST 

WANTED 2018 – риалити 
шоу, на живо от Къщата 

00.30 „Кодекс на убийството” – 
сериен филм 

01.30 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон
02.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
съБота, 8 ДЕкЕмври

07.00 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Хотел Трансилвания” – 

анимационен филм 
14.50  „Мики Синьото око “ 

–  с уч. на Джо Витерели, 
Джеймс Каан, Бърт Янг, 
Джейми Фокс, Хю Грант, 
Джийн Трипълхорн и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Хобит: Пущинакът на 

Смог “ – с уч. на Иън Мак-
келън, Мартин Фрийман, 
Ричард Армитаж, Кен 
Скот, Греъм Мактавиш, 
Илайджа Уд, Орландо 
Блум, Кейт Бланшет, 
Кристофър Лий и др.

23.20 „Битка Лос Анджелис: 
Световна инвазия” – с 
уч. на Аарън Екхарт, Бри-
джит Мойнахан, Рамон 
Родригес, Майкъл Пеня и 
др.

01.40 „Мики Синьото око “ 
–  с уч. на Джо Витерели, 
Джеймс Каан, Бърт Янг, 
Джейми Фокс, Хю Грант

05.45  „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA /п/

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Коледен фестивал” 

(премиера) – с уч. на Тей-
лър Кол, Деймън Рунян, 
Джонатан Уитъкър и др.

14.20 „Коледен роман” (преми-
ера) - с уч. на  Алисия Уит, 
Дейвид Алпей, Луси Гес и 
др.

16.15 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване, 3 
сезон

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 
„Златната топка”  

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бодигард на убиеца” 

(премиера)
22.30 „Пророчеството”  – с уч. 

на Никълъс Кейдж, Роуз 
Бърни, Бен Менделсон, 
Раян Дъглас Пиарсън

01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.30 „Коледен роман” - с уч. 
на Алисия Уит, Дейвид 
Алпей, Луси Гес и др. /п/

03.30 „Коледен фестивал”  – с 
уч. на Тейлър Кол, Дей-
мън Рунян, Джонатан 
Уитъкър и др. /п/

05.20 „Мотив” – сериен филм, 4 
сезон /п/

Ntv

ПоНЕДЕлНик, 10 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
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм 

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 BIG BROTHER: MOST 
WANTED 2018  (премие-
ра) – риалити шоу, финал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Кодекс на убийството” – 

сериен филм 
01.00 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон /п/

вторНик, 11 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
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” - 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Кондор”  (премиера) – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Кодекс на убийството” – 

сериен филм 
01.00 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон /п/

срЯДа, 12 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
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” - 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Кондор”  (премиера) – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Кодекс на убийството” – 

сериен филм 
01.00 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон /п/

ЧЕтвъртък, 13 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, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” - 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Кондор”  (премиера) – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Кодекс на убийството” – 

сериен филм 
01.00 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4 

сезон /п/

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ 
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
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

съБота, 8 ДЕкЕмври
06:15 „Интервю” 
07:00 „Имате думата” 
08:00  „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Интервю” 
10:45 Телемаркет 
11:00 „Холивуд”
11:45 Топ шоп
12:00 „Вечните песни”
12:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” 
17:00 “Офанзива” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

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

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
06:15 „Седмицата с Канал 3” 
07:00 „Имате думата” 
08:00  „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Денят на живо”-избрано
10:45 Телемаркет 
11:00 „Седмицата с Канал 3”
11:45 Топ шоп
12:00 „Вечните песни”
12:45 „Букмейкър
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” 
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00  Повторения

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

вторНик, 11 ДЕкЕмври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

срЯДа, 12 ДЕкЕмври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски 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
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски 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
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30   „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00   Новини
10.10   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00   Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.15   Топ шоп 
12.30   новини
12.45   Телепазар
12.55   Прогноза за време-

то
13.00   Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.45   Телестар
14.00   Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45   Топ шоп 
15.00   Новини
15.15   Телепазар
15.30   новини
15.45 Телепазар
16.00   Новини
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите - публици-

стика 
18.00   Новини
18.10   Темите - публици-

стика 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли

20.00   Новини
20.10   Темите - публици-

стика 
20.30   новини
20.40   Темите - публици-

стика 
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБота, 8 ДЕкЕмври
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
10.00   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
11.00   Новини
11.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2” 
12.00   Новини
12.20   Спорт
12.30   новини
12.45   Телепазар
13.00   Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.40   Спорт 
14.00   Новини 
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
14.45   прогноза за време-

то и спорт
15.00   Новини

15.15   „Ексклузивно” - пуб-
лицистика

16.00   Новини
16.10   „Европространство 

с Даниела Наумова”
17.00   Новини
17.25   Прогноза за време-

то
17.30   новини
17.35  „В обектива” 
18.00   Новини
18.15   „В обектива” 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25   „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30  новини
22.40   Евромакс
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври 
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
10.00   Новини
10.10   Прогноза за време-

то
10.15  Телестар
10.30   новини
10.35   „Кариера”
11.00   Новини
11.25  Времето
11.30  Новини
11.45   Спорт
12.00   Новини
12.10   „В обектива”

12.30   новини
12.45   „Интервю на деня”
13.00   Централни обедни 

Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини
14.45   прогноза за време-

то и спорт 
15.00   Новини
15.25   прогноза за време-

то
15.30   новини
15.35   прогноза за време-

то и спорт
16.00   Новини
16.05   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
17.00   Новини
17.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2”
18.00   Новини
18.15   Времето 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европространство 

с Даниела Наумова”
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция – публ. 

предаване
21.00   Вечерни Новини
21:10   Реакция – публ. 

предаване
22.00   Новини
22.20   Спорт
22.30  новини
22.40   Авторевю– преда-

ване за автомобили
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00  

 Нощен новинарски 
информационен 
блок

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
16.10   Бизнес дейли 
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли- про-

дължение 
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика
18.00   Новини
18.10  Темите - публици-

стика 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15   Бизнес дейли
19.30  новини
19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите - публици-

стика
20.30   новини
20.40   Темите - публици-

стика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен ин-

формационен блок

вторНик, 11 ДЕкЕмври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35   Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45   Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли-про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30  новини
19.40  Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите - публици-

стика 
20.30   новини
20.40  Темите - публици-

стика 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

срЯДа, 12 ДЕкЕмври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
13.00  Централни обедни 

Новини
15.45   Телепазар
16.00   Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00   новини
18.10   Темите - публици-

стика
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  Бизнес дейли
19.30  новини
19.40  Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.45   Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35  Темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  Бизнес дейли
19.30   новини
19.45  Бизнес дейли 
20.00   Новини
20.10  Темите 
20.30  новини
20.40  Темите - публици-

стика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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Български

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное вре-

мя
13:40 Энциклопедия зага-

док
14:10 Тайны госпожи Кир-

сановой
16:00 Вести. Местное вре-

мя
16:25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное вре-

мя
20:00 Тайны следствия-17
22:05 Торжественная це-

ремония вручения 
Российской национа-
льной музыкальной 
премии “Виктория”. 
Прямая трансляция 

из Государственного 
Кремлевского Двор-
ца

00:25 2 ВЕРНИК 2
01:20 Всем – спасибо!.. Х/ф
02:55 Двое под дождем

съБота, 8 ДЕкЕмври
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суб-

бота
09:15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Пешком... Москва. 

1920-е
11:05 Пятеро на одного
11:50 Смеяться разрешается
12:50 Пока бьется сердце. 

Х/ф
14:35 Выход в люди
15:40 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Благими намерения-

ми. Х/ф
23:45 Романтика романса
00:40 Ключ от спальни. Х/ф
03:00 Выход в люди
04:05 Пешком... Москва. 

1920-е

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
04:35 Благими намерения-

ми. Х/ф
08:10 Местное время. 

Воскресенье
08:50 Сам себе режиссер
09:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
11:35 Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!
13:25 Далекие близкие
14:30 От судьбы не заре-

кайся. Х/ф
17:55 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов “Синяя Птица”

19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде

00:15 Пыльная работа
01:45 К кому залетел пев-

чий кенар... Х/ф
03:20 Далекие близкие

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПЕтък, 7 ДЕкЕмври

08:00  Новости
08:20  «Сегодня 7 декабря. День 

начинается» (6+)
08:55  «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)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Лучше всех!» (0+)
21:55  «Вечерний Ургант» (16+)
22:45  Роман Мадянов, Яков Куче-

ревский, Мария Берсенева 
в фильме «Бабло» (18+)

00:25  Александр Балуев, Анна 
Нахапетова в фильме Веры 
Глаголевой «Одна война» 
(16+)

01:55  Катерина Шпица, Иван 
Дорн, Татьяна Лютаева в 
фильме «Весёлые ребята ;)» 
(12+)

03:25  «Время покажет» (16+)
04:15  «Мужское / Женское» (16+)
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Леонид Куравлёв, Евгений 

Жариков в фильме Станис-
лава Говорухина «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (0+)

съБота, 8 ДЕкЕмври
05:35  Леонид Куравлёв, Евгений 

Жариков в фильме Станис-
лава Говорухина «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (0+)

07:10  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  «Неслужебный роман 

Алисы Фрейндлих» (12+)
10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:10  «Идеальный ремонт» (6+)
12:10  Премьера. «Александр Ва-

сильев. Всегда в моде» (12+)
13:10  «Модный приговор». Специ-

альный выпуск (6+)
14:15  «Наталья Гундарева. О том, 

что не сбылось» (12+)
15:15  Олег Басилашвили, Марина 

Неёлова, Евгений Лео-

нов, Наталья Гундарева в 
фильме Георгия Данелии 
«Осенний марафон» (12+)

17:00  Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)

18:35  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Премьера. «DIVA». Концерт 

Ани Лорак
23:45  Сергей Светлаков в коме-

дии «Жених» (12+)
01:20  Константин Лавроненко, 

Мария Миронова, Виктор 
Степанян в фильме «Земле-
трясение» (12+)

03:05  Иван Переверзев, Борис 
Ливанов в фильме «Адми-
рал Ушаков» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Клара Румянова. В мире 

много сказок грустных и 
смешных» (12+)

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
06:00  Олег Анофриев, Лариса 

Удовиченко, Евгений Мор-
гунов, Татьяна Кравченко 
в фильме «Хорошо сидим!» 
(16+)

07:30  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  «Леонид Броневой. „Заме-

тьте, не я это предложил... “» 
(16+)

10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  Премьера. «Вокруг смеха» в 

Государственном Кремлёв-
ском дворце (12+)

12:15  «Наедине со всеми» (16+)
14:00  Ирина Муравьёва, Татьяна 

Васильева, Александр 
Абдулов, Леонид Куравлёв 
в комедии «Самая обаяте-
льная и привлекательная» 
(12+)

16:10  Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+)

18:30  «Лучше всех!» (0+)
20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
22:45  Инна Чурикова, Олег Баси-

лашвили, Александр Адаба-
шьян в фильме «Без границ» 
(12+)

00:25  Олег Меньшиков, Катрин 
Денёв, Сергей Бодров (мл. 
) в фильме «Восток-Запад» 
(16+)

02:30  Алиса Фрейндлих, Игорь 
Владимиров в фильме «Ста-
ромодная комедия» (12+)

04:00  «Давай поженимся!» (16+)

евроком

ПЕтък, 7 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  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение/ 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

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

поздравителен концерт 
на живо/ 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

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

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

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

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение/

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение/

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение  

02.00  „Прокудени от бащин 
край“ повторение/

03.00  “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев повторение/

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

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 

повторение  
06.45  Дискусионно студио”/

повторение/
съБота, 8 ДЕкЕмври

07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо/

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо/

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

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

та“ - документална поре-
дица

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

даване за българите в 
чужбина на живо/

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо/

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо/

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

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

гарско” с Галя Асенова на 
живо/

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

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение/

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение/ + 
Другата история 

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

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

стично предаване повто-

рение/
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
повторение/

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
08.00  Ранни вести  на живо/ 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо/
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо/
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо/

14.00  Разбулване - повторе-
ние/

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

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

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо/

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

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо/

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

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

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо/

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално”  повторе-
ние/

01.30  Новини.Прогноза за 
времето/повторение/

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение/
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение/

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

06.45  „Дискусионно студио” 
повторение 

ПоНЕДЕлНик, 10 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 – /повто-

рение /
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“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/ 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

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

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

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

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00  Дискусионно студио”/
повторение/

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /повторение / 

03.00 Телевизионен форум / 
повторение /

05.00 Облаче ле, бяло – /повто-
рение /

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
повторение/ 

06.45 Дискусионно студио”/
повторение/

вторНик, 11 ДЕкЕмври
07.45  Новини/ повторение/
08.00  „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

/на живо/
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение /
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

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

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

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

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров / Й. Апостолов 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето / повторение /

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Класическа музика 
01.00  Новини. Прогноза за 

времето. / повторение /
01.30  “Дискусионно студио” / 

повторение /
02.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт /
повторение/ 

06.45 Дискусионно студио”/
повторение/

срЯДа, 12 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 Христо 

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“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/ 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /на живо/   

19.30 Новини - централна ин-
формационна 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 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
04.00  Алтернативи - /повторе-

ние /
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов / 
повторение/

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт / 
повторение/ 

06.45 Дискусионно студио”/
повторение/

ЧЕтвъртък, 13 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 Христо 

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“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/ 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков /на живо/ 

19.30 Новини - централна ин-
формационна 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 жи-
во/ 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /

03.00  “Първото благо“ - /пов-
торение / 

04.00 “Край Босфора“ /повто-
рение/

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
повторение /

05.45 Дискусионно студио”/
повторение/

ПЕтък, 7 ДЕкЕмври
10:00 Истинският Родриго - 32 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 62 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 24 еп. - Сери-

ал 
16:00 Делници - с Николай 

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

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 24 еп. - Сери-

ал 
03:00 Истинският Родриго - 32 

еп. - Сериал 
04:00 Сладка тайна - 62 еп. - 

Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБота, 8 ДЕкЕмври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:45 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

НЕДЕлЯ, 9 ДЕкЕмври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

14:30 Лъжливи рими - сериал 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Лъки и неговата команда 

- 3 еп.- Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Лъжливи рими - сериал 
05:30 Модна фиеста
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕДЕлНик, 10 ДЕкЕмври
10:00 Истинският Родриго - 33 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 64 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 25 еп. - Се-

риал 
16:00 Делници - с Николай 

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

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 25 еп. - Се-

риал 
03:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Истинският Родриго - 33 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 64 еп. - 

Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

вторНик, 11 ДЕкЕмври

10:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

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

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 12 ДЕкЕмври
10:00 Истинският Родриго - 34 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 65 еп. - Се-

риал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 26 еп. - Сери-

ал 
16:00 Делници - с Николай 

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

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 Сериал
22:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 26 еп. - Сери-

ал 
02:45 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
04:30 Истинският Родриго - 34 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 65 еп. - Се-

риал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕтвъртък, 13 ДЕкЕмври
10:00 Истинският Родриго - 35 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 66 еп. - 

Сериал 
12:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
13:00 Новини 
13:15 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
14:15 Сериал
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 27 еп. - Сери-

ал 
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 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 27 еп. - Сери-

ал 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
04:30 Истинският Родриго - 35 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 66 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
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Установено е, че повече от 90% от страдащите 
от дискова болест могат успешно да се лекуват 
консервативно. Над 100 вида специални омесва-
щи и разтриващи техники на специалния японска 
масаж на проф. М. Сайонджи освобождават безбо-
лезнено ставните блокажи по протежение на целия 
гръбначен стълб, както и прищипаните нервни ко-
ренчета. Вече 26 години в цЕНтър За масаЖи 
“Био ЕНЕрго сПЕктър” тази безлекарствена те-
рапия помага на хора, страдащи от гръбначни и 
тазови проблеми, болки в главата, раменете, вра-
та и крайниците, някои заболявания на нервна-
та система и обмяната на веществата. Мануални-
те масажи засилват кръвообращението не само в 
засегнатите участъци, а в цялото тяло, като подо-
брява мускулния трофик и статиката на гръбнач-
ния стълб. Нещо повече - чрез паралелното при-
лагане на аурикулотерапия, зонотерапия, акупре-
сура, подходяща физиотерапия и оздравителна 
японска гимнастика се лекуват последствията от 
възпалението и травмираните структури, мускул-
ния спазъм около гръбнака, сковаността и болка-
та. Нещо повече- във въЗстаНовитЕлНиЯ сПа 
цЕНтър на фирмата се прилагат и допълнителни  

хидромасажни  процедури с използването на ле-
ковити соли от Мъртво море и ароматерапевтич-
ни масла.Използваните арома- и олиго- продукти 
имат допълнителен оздравяващ ефект. Комплекс-
ната терапия съкращава и времето за възстановя-
ване на организма, като успоредно регулира ес-
тествения му енергиен баланс.

Не бива да се забравя, че дископатията може да 
възникне изведнъж - при рязка промяна на поло-
жението на горната част на тялото (завъртане, из-
правяне, навеждане), при вдигане на тежести, след 
прекарани травми и злополуки, от наднормено те-
гло, статична неправилна стойка на работа и покой.

Дисковите болести трябва да се лекуват навре-
ме, предупреждават специалистите, тъй като вся-
ко едно забавяне може да доведе до по-сериозни 
заболявания, като дискови хернии и частични па-
рези на долните крайници.

26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”

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

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

тел. 02/9635692, 
0896/691827

център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

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

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

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

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

0889/628691

Деловодителка от София разказва за билкова тинктура, 
която я е спасила от високото кръвно и холестерола

Öена: 

Един ден обаче всич-
ко се промени и живо-
тът ми се обърна на 180 
градуса! Както си седях 
на бюрото в работата, 
изведнъж ми стана мно-
го лошо. Закараха ме в 
болницата и започнаха 
да ми правят изследва-
ния. Оказа се, че съм на-
правила остър миокар-
ден инфаркт и че артери-
ите ми са запушени и не 
могат да пропускат цир-
кулиращата кръв добре. 
Преди да ме изпишат от 
болницата, докторът ми 
изписа едно лекарство - 
„кардиоксин“, каза, че е 
само на билкова основа, 
но така добре изчиства 
кръвоносните съдове от 
натрупания холестерол 
и регулира кръвното, че 
го изписвали за профи-

лактика на всеки втори 
пациент. Аз, като чух, та-
ка се обнадеждих, ведна-
га се обадих на сина ми 
и го пратих да ходи да го 
търси по аптеките. 

Като се прибрах вкъ-
щи, започнах приема на 
кардиоксин. И наис-
тина! Чудото стана! Не 
веднага, но лекарство-
то си вършеше работа-
та бавно и сугурно. Пър-
вия месец не почувствах 
почти нищо. След около 
месец всичко започна 
да се променя – всеки 
ден границите на кръв-
ното падаха, започнах 
да се чувствам жизне-
на, възвърна ми се апе-
титът, с две думи - ста-
нах нормален здрав чо-
век. След месец и поло-
вина отидох на преглед и 

Продукта „Кардиоксин“ можете 
да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,

както и на интернет страницата: 
http://tonik.info/cardioxin/ или в аптеките.

1 áр. õ 49 ëâ. + Áезпëатна достаâêа /Îáщо: 49 ëâ./
2 áр. õ 45 ëâ. + Áезпëатна достаâêа /Îáщо: 90 ëâ./

3 áр. õ 39 ëâ. + Áезпëатна достаâêа /Îáщо: 117 ëâ./

Искам да разкажа мо-
ята история - как след 
години ходене по мъки-
те се справих с високото 
кръвно, което щеше да ме 
убие. Аз съм Соня Петро-
ва и съм на 57 години, все 
още работеща баба на две 
прекрасни внучета. Рабо-
тя като деловодителка в 
завода по електроника в 
София. 

По природа винаги съм 
била леко пълничка и с 
високо кръвно, но това не 
беше пречка, тъй като бях 
свикнала с тази диагноза.

"Благодарна съм на лекарите, че ме спасиха и ми дадоха втори шанс!
Сега и аз ще помагам на хората!" - казва Соня.

Деловодителка от София разказва за билкова тинктура, Деловодителка от София разказва за билкова тинктура, 
която я е спасила от високото кръвно и холестеролакоято я е спасила от високото кръвно и холестерола

Продукта „Кардиоксин“ можете 

"Благодарна съм на лекарите, че ме спасиха и ми дадоха втори шанс!
Сега и аз ще помагам на хората!" - казва Соня.

ми направиха ЕКГ и пълна 
кръвна картина. Резулта-
тите бяха невероятни!

Кръвното беше 110/70, 
нямах аритмия, всичко си 
беше влязло в норма. Се-
га вече ходя отново на ра-
бота и се грижа за близки-
те си, чувствам се здрава 
и жизнена. Препоръчвам 
на всички мои близки то-
зи продукт кардиоксин. 

ßПÎÍСÊÀ  ÌÀÍÓÀËÍÀ  
ÒÅÐÀПÈß  ПÎÌÀÃÀ 
ПÐÈ ÄÈСÊÎПÀÒÈÈ
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ваЖНо!
въЗПомиНаНиЯ, скръБНи вЕсти, ПоЗДравлЕНиЯ, 

ЧЕститки иЗПраЩаЙтЕ На аДрЕс: 1421 софиЯ, кв. 
„лоЗЕНЕц“, Ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, За в. „ПЕН-

сиоНЕри“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
Материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА ИМОТИМАЛКИ ОБяВИ

ПОСЛЕДНО СБОГОМ

СкръБНа вЕСт

0877/882177 - яке но-
во, европейско, модерно, 
от естествена кожа, голям 
номер - 150 лв., сако мъж-
ко от естествена кожа, мо-
дерно, употребявано - 50 
лв., нагреватели за акуму-
лираща печка - нови, по 
5 лв., шпилки с диаметър 
0,5 до 1 см и дължина 0,5-
0,9 м, с много гайки - по 1 
лв./бр., световна суперен-
циклопедия - приключе-
ния "Бисерните брегове", 
съставена преди 115 г. - 
Пол Морган, преведена в 
България през 1923 г. 1600 
стр. - 150 лв.

0888/245413 – прода-
ва 2 нови родопски оде-
яла по 60 лв., персийски 
килим – 180 лв., газов кот-
лон с 2 гнезда – 80 лв., но-
ва ръчна месомелачка – 45 
лв., нов дамски кожух № 54 
– 120 лв.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

0888/812043 – прода-
ва ръчно плетени дамски 
и мъжки вълнени чорапи. 
Качество и ниски цени!

0889/378252 – прода-
ва електрожен „Кракра” – 
160А – 240 лв., ботуши ко-
жени № 45 – 30 лв., бюро от 
дърво за офис, ученици – 
160 лв., домашни чехли от 
агнешка кожа № 38 и 42 – 

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почист-
ване на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м 
сервизни помещения 
близо до Бизнес парк 
"София".

0899/560816 – 
спешно търси квар-
тира за пенсионери

авиаторът-летец  
полковник Иван Иванов
 от кв.„Васил Хаджитанев” 

в Пловдив-север
 на 93 години 

се „приземи”,  заспа и не се събуди.
Земята на Орфей, Спартак и богомилите пре-

гърна летеца завинаги, няма да го изпусне. 
Загубихме другаря Иванов, оставил за потом-

ството кварталния парк, залесен с доброволен 
труд, с алеи, детски площадки и красиви пейки 
за отдих и за общуване. 

Той ще остане завинаги в сърцата на съквар-
талците си, в сърцата на потомството на запасно-
то войнство, на ветераните от войните от квар-
тала на древния град.
Дълбок поклон пред създателя на парка, на клу-

ба за просвета и култура някога, приватизи-
ран от други днес!

областен съвет на ветераните от войните, 
запасното войнство  

и потомството им в Пловдив
Дядо Борис гърнев от името на 

родолюбивите съюзи



Почина
о. з. полковник 

ТрИфон 
ГоСпоДИнов 

първанов
3 февруари 1932 –  
27 ноември 2018 г. 

Сбогом, другарю  
полковник!

Отиде си безмълвно 
и невероятно. 
Болезнено…

Остави ни скръб и 
жалба. Но и респекта 
към следата от пъл-
ноценния ти жизнен 

път…
И спомените: 

Красиви! 
Завладяващи! 

Паметни…
от приятелите ти

20 лв., мини казан за ракия 
– 170 лв., лечебна кализия

0889/613432 – продава 
спешно пчелни семейства 
без стари сандъци. Цена 
по договаряне

0882/121100 – прода-
ва скулптурен барелефен 
портрет „Тайната вечеря 
на Исус Христос”, размери: 
дължина 66 см, ширина 40 
см. Цена по споразумение

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски машини, 
циркуляр за професио-
нални цели, малко фур-
гонче, ново 

0886/729130 – прода-
ва кожух мъжки и дамски 
с качулка, къси, нови; аку-
мулираща печка, маслен 
електрически радиатор, 
два килима, вертикален 
фризер

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси же-
на да го гледа като личен 
асистент с уточняване на-
чина на заплащане 

0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0895/779512 - издирвам 
потомци на Герга Донева 
- 5079 село Руховци, род-
нина Петко Николов. Жи-
вееше в София 1390, "Са-
ва Михайлов", бл. 102, тел. 
3219426 - закрит.

0882/553939 - прода-
ва газов котлон с вентил - 

празна селска къща с ба-
ня, тоалетна и допълнител-
на стабилна стопанска по-
стройка в село без меди-
цински персонал

0897/042029 – предла-
га къща на село на семей-
ство пенсионери или пен-
сионерки, безплатно и без-
срочно. Условия – много до-
бри. Който няма дом, да за-
повяда!

02/690408 – след 18 ч. 
– давам стая под наем в жк 
„Люлин – 3”. Сградата е са-
нирана и топла. Изгодно!

0878/464628 – в полите 
на Рила, село Ресилово, про-
дава къща с голям двор, бу-
нар и други екстри. Цена 40 
000 лв.

0889/027105 – продава 
се едноетажна масивна къ-
ща, лятна кухня с баня, двор 
1300 кв. м, кладенец, ток, во-
да платени – обл. Пловдив, 
до гр. Съединение

0894/297967 – продава 
вила на 3 ет. в Момин про-
ход, напълно обзаведена 
или под наем – 1500 евро

0898/225564 – продава 
идеален селски имот с 2 дка 
двор,  лозе, овошки и две 
сонди за поливане + масив-
на къща в Пловдивско, общ. 
Първомай

039/20003 – продава/за-
меня запазена модерна къ-
ща, двор, градина, бивш ри-
барник. Селото е на 4 км от-
клонение на магистралния 
път за Кърджали, преди Гор-
ски извор

0889/340896 - продава 
апартамент 45 кв. м с тера-
са 40 кв. м, обзаведен, на 1 
ет. във Варна, кв. Галата - 50 
000 евро

052/831253 - продава 
място 60 кв. м, къща - Жи-
лино, общ. Нови пазар, чист 
въздух, вода, гора, тишина

0878/950581 – продава 
имот в Троянския балкан – 
с. Балканец, самостоятелни 
спални, река, асфалтов път 
– 16 000 евро

0884/574410 - продава 
масивна къща в центъра на 
село Недялско, обл. Ямбол, 
на главен път, 100 кв. м, на 
два етажа, два декара двор 
и гараж

0897/050151 – продава 
двуетажна къща с 6 стаи в 
с. Огнен, Бургаска област, с 
вода, кладенец и ток – 12 000 
лв.

0877/852693 - заменя 
дворно място с право на 
строеж - Варна, за багер с 
гребло и кофа

0884/762077 – продава 
двуетажна къща с двор и 
лятна кухня в Ловеч

0882/924308 – прода-
ва къща 160 кв. м, на 70 км 
от София, с допълнителен 
парцел с постройка. Цена 
30 000 лв.

30 лв., двоен, буркани 1 л 
с винтова капачка - 50 бр. 
х 70 ст., грамофонни пло-
чи малки и големи, 2 шал-
те леко 140/200, на цветя, 
ново - 25 лв., раница нем-
ска черна, нова - 28 лв., па-
сатор - 25 лв. нов, мъжки 
часовници с верижки 2 бр. 
х 9 лв.

0879/950078 - меди-
цински фелдшер със стаж 
и опит на село и в "Спеш-
на помощ" търси работа 

по специалността
0896/321902 - продава 

фолксваген "Поло" на 265 
хил. км. Всичко платено, 
със заредени 15 лв. газ се 
минават 200 км

0899/845682 - продава 
Симсон - 3 скорости

0884/945832 - търси 
домашна помощница да 
пазарува, готви и пере към 
ф-ма. Осигурени квартира 
и много добро заплащане

въЗПОМИНаНИЕ

въЗПОМИНаНИЕ

На 28.11.2018 г.
се навършиха
33 гоДиНи

без 
СпаСКа ДИМИТрова вунчева

1929-1985 г.

24 гоДиНи
без

ХрИСТо Иванов вунчев
1926-1994 г.

Вечна ви памет!
от син иван 

0887 66 66 36 -
Пансион за 

възрастни хора  
в Димитровград.

02/4690408 – дава под 
наем стая и гараж. Изгодно!

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централна 
част. Може и срещу гледане 
на възрастни хора

0878/338141 - собстве-
ник продава 3-стаен апар-
тамент с парно и екстри, об-
заведен, на ул. "Гео Милев" 
- София

0988/845735 - млад ин-
женер търси жилище

0988/233247 - про-
дава 1 дка двор с 
къща+кухня+навес+гараж. 
Къщата е с 4 мазе-
та, 6 стаи+2 бани, трети 
етаж+стая+балкон! Кухнята 
е: стая+баня+тоалетна. Га-
ражът е железен, до къща-
та. В с. Телиш има храните-
лен магазин, асфалт, аптеки, 
жп гара, връзка с цяла Бъл-
гария. Евтино!

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0877/038063 - търси са-
мостоятелна квартира на се-
ло в Пловдивска или Смо-
лянска област, с добри ус-
ловия

0897/507266 - купу-
ва гарсониера в комплекс 
"Аврен", Ямбол. Без посред-
ник! Спешно!

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни 
постройки

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен материал. 
Облагороден, електрифика-
ция, инфраструктура много 
добра. Отлична панорама, 
тишина, чист въздух, на 40 
км от София. Подходящ за 
туризъм, ски, риболов, за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасета.

0885/663425 - търси да 
купи една стая със собствен 
санитарен възел на парте-
рен етаж - в Бургас

0896/803870 – пенси-
ониран медицински специ-
алист търси срещу прием-
лив наем обзаведена или 

На 8 декември  
се навършва 

ЕДНа гоДиНа
откакто ни напусна 

 нашата мила майчица
олГа еленКова 

пурчелова 
1934 - 2017

родена в с. Стакевци,  
Видинско, работила  

и живяла в София, дълго-
годишна акушерка. 

Почивай в мир, майче!  
Обичаме те и те помним!

Дъщери соня и Даниела
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Д-р иван стоЯНов
Магнитни бури - 10, 11.XII. 

5 ДЕкЕмври, 28 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯваЩа лУНа, 

лУНа в скорПиоН 
Не са изключени и трудности, осо-

бено през втората половина на деня. В 
това време са възможни остри, опасни 
ситуации, извънредни обстоятелства, 
от които ще бъде сложно да се излезе.

6 ДЕкЕмври, 29 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯваЩа лУНа, лУНа в 

стрЕлЕц 
Динамично ще се развиват отноше-

нията ви благодарение на това, че няма 
да се срамувате да заложите на личното 
си обаяние.  Ще успеете да повдигнете 
настроението на хората около вас и да 
ги развеселите.

7 ДЕкЕмври, 30/1 лУНЕН ДЕН, 
НоволУНиЕ, лУНа в стрЕлЕц 
Лесно ще се появяват нови планове, 

ще хващате в движение чуждите идеи. 
Денят не е подходящ за подписването 
на договори за продажби ва имоти. В от-
ношенията с близките ви понякога ще се 
появяват остри моменти.

8 ДЕкЕмври, 2 лУНЕН ДЕН, 
НарастваЩа лУНа, лУНа в коЗирог 

Необходимо е изключително вни-
мание във финансовите дела, защото е 
голяма вероятността от грешки. Но ще 
имате достатъчно жизнени сили и енер-
гия, за да преодолеете затрудненията. 
Търсете нови пътища, импровизирай-
те, за да намери нови начини за пости-
гане на целите.

9 ДЕкЕмври, 3 лУНЕН ДЕН, 
НарастваЩа лУНа, лУНа в коЗирог 

Максимално внимание е необходи-
мо в делата, свързани с пари – и ваши, 
и чужди. Не рискувайте там, където е 
напълно неуместно, и можете много да 
изгубите. Не оставяйте грижите за здра-
вето си на заден план.

10 ДЕкЕмври, 4 лУНЕН ДЕН, 
НарастваЩа лУНа, лУНа в 

коЗирог 
Ще трябва да преразгледате прио-

ритетите и да поставите нови цели. Ще 
ви се наложи да решавате доста неле-
ки задачи. Ще  имате много работа и 
само правилното разпределение на не-
щата ще ви помогне да избегнете пре-
товарването.

11 ДЕкЕмври, 5 лУНЕН ДЕН, 
НарастваЩа лУНа, лУНа във 

воДолЕЙ 
Макар че ще положите много уси-

лия, в края на краищата всичко ще бъ-
де насочено в нужното русло и вие ще 
можете да си вземете въздух и да вку-
сите от плодовете на своя труд. Може 
да завържете интересни запознанства, 
както и да оправите отношенията си с 
най-близките ви хора.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (5.XII.- 11.XII.2018 г.)
В сряда се очаква дъждовно време, като температу-

рите ще са изцяло положителни – между 2 и 7 градуса. 
Ще бъде ветровито. В четвъртък ще е облачно, като 
сутрешните температури ще спаднат леко, а днев-
ните няма да претърпят промяна, само вятърът ле-
ко ще утихне. В петък ще е облачно, температурите 
ще са подобни на тези в предишния ден – сутрешните 
около 0, дневните – около 7 градуса. В събота няма да 
има съществена промяна. В неделя ще вали, предимно 
дъжд, като температурите леко ще се понижат. В по-
неделник облачността ще се разкъсва до слънчево, но 
ще е малко по-студено. Във вторник застудяването 
ще продължи, като ще има леки снеговалежи, темпе-
ратурите ще са от – 2 до 3 градуса през деня.

Все повече зачестяват вирусните инфекции на 
горните дихателни пътища. При хрема е препоръ-
чително използването на прополисови капки за нос. 
За целта към 5 мл от тях се прибавят 5 мл сребърна 
вода и от така приготвения разтвор няколко пъти 
дневно се накапват по няколко капки във всяка ноз-
дра. При болки в гърлото ще помогнат гаргарите със 
запарка от цветове от лайка, към която са приба-
вени пчелен мед и лимонов сок. При кашлица е добре 
да се пият чайове от мащерка, риган, подбел, лайка, 
слез и др. Преминаването на 7.12. на луната през фа-
за новолуние прави този ден подходящ за спазване-
то на т. нар. лунна диета.

ДЖЕСИКА

овЕН - С настъпването на 
новата седмица ще забе-
лежите, че в живота ви на-

стават неочаквани промени. До-
бре е на този етап от време да из-
градите ясна стратегия за дейст-
вията си в личен план. 

тЕлЕц – В материално 
отношение се поста-
райте да бъдете ефек-

тивни, в случай че възникнат за-
труднения. До края на седмица-
та ще ви се наложи да проявите 
твърдост при отстояването на по-

зициите си.
БлиЗНаци – Интересите 
ви от личен и материален 
характер ще се застъпват. 

Постарайте се да бъдете ефектив-
ни, дори и да сте застигнати от но-
ви ангажименти, които не можете 
да отложите. 

рак - Действайте ло-
гично и последовател-
но в материалните си 

инициативи. По-голямата част от 
вас ще постигнат желаните резул-
тати в материалната сфера, като 
ще имат и някои затруднения. 

лъв – Време е да се 
освободите от някои ста-
ри задължения както от 

материален, така и от личен ха-
рактер. Около средата на пери-
ода направете преоценка на сла-
бостите си! 

ДЕва - Действайте с раз-
ум, но и влагайте сърце в 
предприетите от вас ини-

циативи. Постарайте се да не за-
гърбвате новите отговорности, 
които ви възлагат близките, и да 
оправдаете доверието им. 

вЕЗНи - Разгърнете въз-
можностите си. В края на 
разглежданата седмица 

заложете на сигурните инициа-
тиви. Постарайте се да откриете 
добрия тон, с който бихте постиг-
нали желания резултат. 

скорПиоН - Внесете яс-
нота във взаимоотноше-
нията, които до момента 

ви създават известни притесне-
ния. Не позволявайте на стре-
са да се отразява неблагопри-
ятно върху съня ви.  Правете 
си разходки.

стрЕлЕц - През почив-
ните дни ще разполага-
те с шанс за   конкрет-

на промяна в живота. Постарай-
те се да бъдете толерантни към 
приятел, който не е оправдал до-
верието ви. 

коЗирог - Опитайте се да 
премахнете някои стари 

бариери, съществуващи в отно-
шенията ви с приятел, роднина 
или познат. Дайте втори шанс, но 
си имайте едно наум, когато дава-
те пари назаем.

воДолЕЙ - Моментът е 
подходящ за разрешава-
не на проблемите, които 

не ви дават покой. Не отхвърляйте 
покани за забавления. През нова-
та седмица ще усетите нарастване 
на приходите си. 

риБи - Добре е да пла-
нирате свое предстоящо 
пътуване, благодарение 

на което ще увеличите доходите 
си. До средата на седмицата ще 
разполагате с идеални условия, за 
да реализирате намеренията си. 

БИОПРОГНОЗА

0897/735261 - 67 
г./170 см/70 кг, търси се-
риозна жена за съжител-
ство при нея, от Септем-
ври, Стамболийски, Па-
зарджик и Пловдив

0897/735261 - Фани, 
на 67 г., от Бургас, с май-
ка на 90 г., да ми се оба-
ди. Загубих ви телефон-
ния номер.

0887/979530 – неже-
нен, 71 г./165 см/70 кг, 
търси свободна дама 
пенсионерка за сериоз-
на връзка, която да же-
лае да живее при него

0876/193203 - 68 г. 
философка, писател, фи-
лантроп, художествена 
литература, театър, же-
лае приятелство с по-
добен интелектуалец за 
смислени, приятни и ос-
ъзнати старини.

0896/255929 - 60 
г./170 см/70 кг, самосто-
ятелен, оси гурен, търси 
жена за сериозна връз-
ка. Знам, че някъде те 
има! Чакам те!

0889/245711 - г-н ви-
сок 180/80 кг/78 г., инте-
лигентен, осигурен, с до-

на 6 декември
на нИКолаЙ аТанаСов нИКолов

от Варна
Пожелавам му здраве, щастие и късмет и 

много години занапред! Пожелавам същото и 
на всички именници от град Добрич и област 

Добрич и от София област и град София!
марин андреев колев, 

с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

НАЦИОНАЛЕН БЪЛ-
ГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ -
 ТРЕТА ВЪЗРАСТ 

И БЧК
канят студентите с 
посребрени коси
НА ТЪРЖЕСТВЕНО

 ОТПРАЗНУВАНЕ НА
8 ДЕКЕМВРИ – ПРАЗ-
НИКА НА СТУДЕНТИТЕ

8.ХІІ.2018 г. от 14 ч.
Салона на БЧК, 

ул. „Джеймс Баучер“ 76
За въпроси:

Тел.: 0887 411 549
Вход свободен!

бър външен вид, от Со-
фия, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа 
за приятелство и уваже-
ние

0890/137007 - вдови-
ца на 68 г., благородна, 
добра домакиня, зрава, 
търси своята половинка 
- от Пловдив и региона

0889/174615 - 
74/165/75, от Пловдив, 
търси другарче до 75-76 
г., 175 см, 80 кг, от Плов-
див, Асеновград, Хисаря, 
Пазарджик. Да живее в 
апартамент, да има кола, 
да е добър, домошар, да 
не пие и да не пуши, да 
не е конфликтен

0876/046466 - вдови-
ца на 76 г., без ангажи-
менти към деца и вну-
ци, търси себеподобен 
до 85 г.

0876/824264 – 65 г., 
разведен, пенсионер, 
живее в къща. Търся же-
на от 50 до 60 г., без дом. 
Да живее при мен. Да е 
чистоплътна и да не лъ-
же!

0898/776349 – 72 
г./173 см/82 кг, пенсио-
нер, от Пловдивска об-
ласт, разведен, живее на 
село в собствен дом. Тър-
ся другарче добро, бла-
городно, с човешки ка-
чества. Аз съм честен, 

на 6 декември на
генерал-лейтенант 

ГИнЬо Тонев
от Симеоновград,

който става на 
75 гоДиНи

Честит ти празник, 
генерале! Желаем 

ти много 
здраве, 

дълъг живот 
и приятно 

прекарване 
на юбилея!

от сем. фералиеви, Данакови и Пиличеви

на ст. н. с. 
инж. полковник  

КръСТЬо 
СТанчев Кънев

Пожелаваме 
дълъг и щастлив 

живот!
от сем. 

къневи, 
радкови

ЧЕСТИТ 
90-ГОДИШЕН 

ЮБИЛЕЙ

почтен, чистоплътен. 
Живеене където пред-
ложи дамата

0885/285997 – неже-
нен съм, живея сам. Тър-
ся самотни дами. Павел 
Дечев, с. Варвара, общ. 
Септември, обл. Пазар-
джик

0511/52296 – вдовец 
на 79 г., самостоятелен, 
в добро състояние, же-
лае жена до 70 г., без дом, 
за съвместно живеене в 
уютно село до курорта 
Албена и Кранево. Ако е 
шофьор, е още по-добре

0886/916491 – мъж на 
58 г./176 см/66 кг желае 
сериозно запознанство с 
жена от 55 до 63 г., от Со-
фия и Софийска област

0877/827210 - след 
18,30 ч., 60-годишна вдо-
вица от София търси вдо-
вец от София, 60-65 г.

0898/225564 – же-
лае запознанство с же-
на, обичаща морето, пла-
нината и селото. Аз съм 
на 70 г., учител по изоб-
разително изкуство, нор-
мален човек

0895/298388 – до 20 
ч. – 72/165/68, вдовица 
търси здрав, непушач, 
трезвеник, от 68 до 75 
г. Съжителство при мен 
на село.

0895/751977 – мъж 
желае запознанство с 
приятна дама за сери-
озно и продължително 

приятелство. Моля са-
мо сериозни обаждания 
и СМС!

0896/702155 - мъж на 
76 г. желае запознанство 
с дама от Старозагорска 
или Великотърновска 
област, която има въз-
можност и желание за 
съжителство при нея

0894/768863 – 85 
г./160 см/70 кг, приема 
бездомна здрава дама 
от 65 до 76 г. за доглеж-
дане и наследяване – все 
още съм на крака и с ба-
гажа си!

02/4690408 – след 18 
ч. – самотен учител пен-
сионер от София търси 
себеподобна дама за се-
риозна връзка от 65 до 
75 г. Живеене по спора-
зумение. Държавата, на-
ционалността и произхо-
дът са без значение. Да 
се обаждат сериозни и 
подходящи дами!

1233 софия, п.к. 43 
– вдовица – хубава, не-
пълна, осигурена, тър-
си 74-76-годишен госпо-
дин. Може да пишете са-
мо име и телефон, аз ще 
ви потърся.

0882/368952 – 
65/160/65 – интелекту-
алка търси себеподобен, 
неангажиран – за прия-
телство, взаимопомощ и 
с дом, телефон – Южна 
България, сериозен, от-
говорен

на  нИКолИна верГИева 
   Грижи и неволи забрави и 

празника си с радост 
посрещни! Желаем ти здраве, 

дълголетие и 
благоденствие!  
от Бойка и ангел 

венчеви - с. Бошуля, 
обл. Пазарджик
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1. Добре измит и подсушен лист от здравец 
се навива на тръбичка, намазва се с мазнина и 
се поставя в аналното отверстие за през нощта. 
Тази рецепта се изпълнява седем последовател-
ни вечери.

2. При хемороиди помага ледът: изрязват се 
пръстите на гумена ръкавица, пълнят се с вода 
и се завързват здраво. Оставят се да се замразят 
във фризера. Те действат обезболяващо и нама-
ляват кървенето, но с тях не бива да се прекалява.

3. Прави се марлен тампон с мед и се поста-
вя върху външните подутини за през нощта. Из-
ползват се и тампони от прополис, които успо-
кояват и вътрешни хемороиди.

4. Има и друго лечебно приложение на про-
полиса. Взема се 100 грама краве масло и се за-
грява в емайлиран съд. Преди да започне да се 
пържи, маха се от огъня и се добавят 10 г настър-
ган на ситно ренде прополис. 

Сместа се разбърква около 30 минути, докато 
стане хомогенна и се охлади. Маслото се съхра-
нява в стъклено бурканче в хладилника. Хемо-
роидалните възли се мажат с него 2-3 пъти на 
ден и задължително след дефекация и измива-
не с вода и сапун.

5.   3 с.л. лайка се заливат с 500 мл вряла вода. 
Оставя се да кисне 20 мин. Прецежда се, излива 
се в леген и се добавя още топла вода. След то-
ва се сяда в легена и се седи така, докато вода-
та изстине. Тези ванички се правят до облекча-
ване на състоянието.

6. Вземат се жълтъкът на едно твърдо сваре-
но яйце, 400 мл студено пресован зехтин и 600 
г чист пчелен восък. Зехтинът се загрява на во-
дна баня и след това постепенно към него се до-
бавя пчелният восък, като се бърка непрекъсна-
то, докато се разтопи. След това се сипва и нат-
рошеният жълтък. Сместа отново се разбърква 
и се оставя, докато образува пяна. Дръпва се от 
огъня и се оставя настрани, докато бълбукане-
то спре. После съдът отново се връща на огъня 
и сместа се бърка непрекъснато, докато потъм-
нее. Прецежда се през двойна марля и се нали-
ва в стъклен буркан с капачка.

Мехлемът е годен за употреба до 10 месеца 
след приготвянето му, ако се съхранява в хла-
дилник. Действа добре при проблемни външни 
хемороиди. Гарантирано облекчава.

Много често не обръ-
щаме внимание на сигна-
лите, които нашето тяло 
дава. Понякога тези сиг-
нали се проявяват още 
в младостта ни. С тече-
ние на времето органи-
змът ни претърпява раз-
лични промени, които 
са повлияни и от начина 
на живот. Добре би би-
ло, ако имаме информа-
ция и по-рано започнем 
да се грижим за себе си, 
а не да чакаме последния 
момент, който обикнове-
но се проявява със силни 
болки и неразположение. 
Повечето от болестите не 
идват изведнъж, а са ре-
зултат от невниманието 
ни. Все пак природата се 
е погрижила както за пре-
венцията, така и за успо-
кояване на болестните 
състояния.  

глюкозаминът е 
сред най-ефикасните 
хранителни добавки за 
предпазване и облекча-
ване на болката в стави-
те. Глюкозаминът под-
държа течността в хру-
щяла и регулира мета-
болизма му, като пре-
дотвратява ненужното 
разрушаване на тъкани-
те. Възпира действието 
на ензимите, разграж-
дащи хрущялната тъкан. 

Глюкозамин може да се 
приема профилактич-
но след 40-годишна въз-
раст и без симптомати-
ка. Глюкозамин хидро-
хлорид е чиста и кон-
центрирана форма. Рас-
тителна форма на глюко-
замин можете да наме-
рите в продукта Flexen. 
Неговата формула се ус-
воява пълноценно и се 
метаболизира естестве-
но от организма. Може 
да се приема и от веге-
тарианци, и от постещи. 
Подходящ е и за превен-
ция и за хора, натоваре-
ни с физическа дейност.  

Босвелия серата, по-
зната още като Индийски 
тамян, е билка, която тра-
диционно се използва ка-
то противовъзпалително 
средство. Още през 1970 
г. немски учени откриват, 
че тя има терапевтичен 
ефект, близък до този на 
нестероидните противо-
възпалителни средства, 
съдържащи ибупрофен 
и ацетилсалицилова ки-
селина. 

Произхождащ от Азия, 
джинджифилът има 
дълга история като тра-
диционно противовъз-
палително средство. Съ-
временни изследвания 
показват, че джинджи-

филът има противовъз-
палителен, съдоразши-
ряващ и антитромботи-
чен ефект. Изследване 
на доктор Ларс Линдмарк 
категоризира  джинджи-
фила като билков меди-
цински продукт, прите-
жаващ ефектите на нес-
тероидните противовъз-
палителни продукти. 

Продуктът ForFlex съ-
четава трите съставки 
(растителен глюкозамин, 
босвелия и джинджи-
фил), предоставящи на 
организма, от една стра-
на, основен градивен 
елемент за ставите, а от 
друга – мощни противо-
възпалителни и болкоус-
покоителни средства, ко-
ито са лишени при дейст-
вието си от нежеланите 
странични ефекти на по-
вечето нестероидни про-
тивовъзпалителени ме-
дикаменти. 

ForFlex e специално 
разработена синергич-
на формула. Той едно-
временно подпомага из-
граждането на ставите, 
влияе на възпалителни-
те процеси, причинява-
щи болката, и подобря-
ва подвижността. Може-
те да намерите в аптеките 
без рецепта или онлайн 
на www.botanic.cc. 

Можем ли да влияем на 
ставните неразположения?

От години съм с про-
блеми в кръста. Шипове, 
дискова херния – кой-
то ги има, знае за какво 
става дума. Обезболя-
ващи, инжекции и как-
во ли още не… Чувал 
бях за акупунктурния 
апликатор, но не вяр-
вах, че действа. Ако не 
бях го видял в едно теле-
визионно предаване на 
проф. Мермерски, дето 
той каза: „Апликаторът 
помага”, едва ли щях да 
го поръчам.

Откакто ползвам ап-
ликатора – всяка вечер 
лягам върху него за 15-
20 минути, сутрин ставам 
без досадната болка и цял 
ден се чувствам отлично.

Препоръчвам ви го!

събчо БалкаНски, 
горна оряховица
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Облекчава

 болките 

в главата, 

гръбначния 

стълб, 

ставите, 

подобрява 

кръвообра-

щението, 

отпуска

ОБЕЗБОЛяВАЩ 
АКУПУНКТУРЕН 

АПЛИКАТОР
За всЕки Дом

цЕНа 19,98 лв. 
 мускулите и нервите.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

Ако не ви помогне, 

може да го върнете в 14-дневен срок.
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цифрословицаОтговори от бр. 48
воДоравНо: Сара Джесика Паркър. Кораб. “Омана”. Гали. 

Материк. Елара. Иго. Ваза. Игла. Ананас. Кит. Кола. Ратан. Дом. 
Волт. Миликен. Сираков (Наско). Ока. Есе. Мода. Тотем. Рев. Се-
кам. Трохи. Анали. Али. Алан. Торес. Адата. Лава. Тим. Флора. Век. 
Ибис. Пелерина. Арка. Ета. Сеновал. Обир. Чироз. Варел. Алеко. 
Аноне. Амин. Икар. Сок. Налеп. Вето. Пин. Тар. Марината. Ретина. 
Аноним. РАР. Ривалитет. Наката. Банани. Окомер. Кат. отвЕсНо: 
“Какавидите”. Оливети. Опера. Ротатор. Карамел. Ракитин (Нико-
ла). Карез. Мамалев (Георги). Кесон. Нива. Дарак. Комисар. Резон. 
Нан. Ежби. Овод. Син. “Натали”. Киловат. Новела. Асо. Гол. Тава. 
Ерато. Имел. Тото. Арап. НЕК. Скалар. Кох. Калем. Мото. Ана. Ама-
ти. Ливан. Апарати. ЕКО. Нерине. Аналема. Аба. Тимар. Ерг. Анис. 
“Надали”. Илион. Каин. Керала. Оберек. Арак. “Българе”. Елатерит. 
Кантата. Риос. Новина. Асанор. Арат.

от стр. 38от стр. 27
кръстословица 

– ПъЗЕл
кръстословица 

За съставЯНЕ
с У Д о к У 

ВОДОРАВНО: Котел, Рока-
да, Омара, Ирак, Ре, Улика, Ару, 
Оми,  Елена, Ал, Нома, Ата-
ка, Инари, Атила, Агава, Итака, 
Омега, Анал, КА, Акари, Иба, 
Ова, Омари, Ам, Вага,  Елара, 
Арарат, Наган. 

ОТВЕСНО: Корони, Окова, 
Емона, Авар, То, Имаго, Ага, 
Ему,  Арама, Ар, Лале, Ивеко, 
Рила, Агамет, Ракета, Арал,  Ана-
ти, Иран, Ки, Акита, Ира, Ара, 
Алани, Аг, Дара,  Акаба, Аку-
ла, Аламан. 

воДоравНо: Гибон, Канап, 
Квант, Апарат, Фараон, Педал,Никел, 
Пагон, Апел,Ларис, Лепо, Ком, Сепа-
ратор, Лел,Жаба, Руан, Пер, Карие-
рист, Пет, Атол,Панса, Кота, Китен, 
Хаити, Тарас, Ехолот, Инфант, Талия, 
Диана, Стокс.

отвЕсНо: Гопак, Пакет, Еполе-
ти, Бадем, Ротел, Опал, Лехи, Нал, 
Сак, Ноя, Кебап, Кан, Параход, Ати-
ла, Инати, Кариеси, Афера,Ратин, 
Палитри, Ина, Соуса, Кап, Рат, Тас, 
Воал, Кант, Ангел, Порто, Оперета, 
Тинол, Тасос.
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Красотата 
ще спаси света 

ЕПИГРАМИ

ЧОвЕк нА ГОляМ ЧОвЕк
Макар да беше уличката тясна,
кормуваше със скорост бясна.
Уби човек на видима пътека,
но бе присъдата му твърде лека,
защото, шепнеше се, бил човек
на някакъв голям човек!

ради коваЧЕв, габрово

ВИЦОТЕКА- Днес жената каза, че 
било ден на добротата...

- И ти какво?
- Ами дадох й всички 

спестявания...


 Що е то "пълен инте-
лектуален колапс"?

- От гледане на „Биг Бра-
дър” да не ти остава вре-
ме да прочетеш книгата на 
Криско!


- иване, прие ли Мария 

твоето предложение?
- Да, но помоли малко 

да отложим събитието.
- Защо?
- Ами каза ми: "Скъпи, ти 

ще бъдеш последният, за 
когото ще се омъжа!"


- алоoo, Радио Ереван?
- Да.
- Оня ден слушах по 

вашето радио много ин-

ДРЕБОСЪЦИ

тересна политическа дис-
кусия. Днес обаче едва ви 
хващам, много лошо се чу-
ватееее...

-  Вече излъчваме от Си-
бир.


село в планината. Кмет-

ски наместник. Звъни те-
лефонът:

- Ало, при вас днес ще 
дойде депутат да пререже 
лентата на паметник, кой-
то ще ви построим по евро-
пейски проект през 2020 г.

Наместникът вика раз-
силния:

- Тичай бързо на площа-
да и гръмни с пушката, за  
да уведомиш населението!

Тича разсилният, вдига 
пушката и... тряяяс! Показ-
ва се една баба:

- Какво, бре? Хлябът ли 

дойде?
- Не, бабо, ще идва де-

путат да открива паметник!
Бабата се връцва и вли-

за в къщата. Стои сам раз-
силният, почесва се. Вдига 
пак пушката и... тряяяс! По-
казва се същата баба:

- Какво, бре? Да не е до-
шъл хлябът?

- Не, бабо, ще идва де-
путат!

- Ами не можа ли да 
го уцелиш от първия път, 
бре?!


Жабата щяла да остане 

стара мома. Животните се 
събрали, за да й намерят 
мъж. Умували, умували и 
решили, че крокодилът е 
най-подходящ. Решили да  
разкажат на жабата за мла-
доженеца:

- Той е с разкошна ус-
мивка - като се усмихне, 
всичките зъби му се виж-
дат!

- Очите му - маслинени 
– казал първият.

- Кожата му една така-
ва, разкошна – допълнил 
друг.

- Но има къси и криви 
крачета...

- Италианец е! - изкря-
кала жабата...


Човек отива в ресто-

рант, поръчва си пилешка 
супа и три филийки хляб. 
Още с първата лъжица из-
важда едно парцалче от 
супата. Вика келнера и го 
пита:

- Извинете, защо в су-
пата ми има парцалче?

Келнерът му отговаря:
- Е, за 35 стотинки чер-

га ли искаш да ти сло-
жим!?

Паметен уикенд за двама
Заиграх се телевизи-

онно (шансове по кана-
лите бол!) и спечелих. 
Падна ми се уикенд за 
двама в Голямо Бълга-
рево.

- Да ти имам късмета! 
– взе да ми пили жената. 
– Можеше да спечелиш 
уикенд в Анталия или в 
Пирея, а ти...

И отказа да дойде 
с мене, та взех внуче-
то. Качихме се на авто-
буса, пълен все с таки-
ва късметлии, който ни 
откара в Голямо Бълга-
рево, скътано в пазвите 
на Балкана. А на мегдана 
– изненада! Мулат и му-
латка, облечени в бъл-
гарски народни носии, 
ни посрещнаха с хляб 
и сол. 

- Какви са тия? – зачу-
дихме се.    

- Бразилци – инфор-
мира ни някой. – От Рио 
де Жанейро. Пета годи-
на живеят тука.      

В този момент гръмна 
музика – гайди, тъпани, 
гъдулки... Свиреха япо-
нци, ама така, че ни оп-
наха очичките, а мула-
тите заиграха ръченица. 
Туй съвсем ни шашна – 
хем не са полуголи, хем 
не играят самба... И ей 
го кмета. Като разбра, че 
сме чисто българска гру-
па, се зарадва. Призна 
си, че е от Уелс и първи 

се е заселил със семей-
ството си в обезлюдено-
то някога Мало Българе-
во. Потегнал една от ста-
рите къщи, па му харе-
сало. Пуснал снимки по 
интернет, че като запри-
иждали от цял свят... И 
Мало Българево стана-
ло Голямо.

Кметът говореше без 

акцент – българският 
му беше брилянтен, да-
же не мекаше. И ни за-
развежда из селото. Ле-
ле, как бяха реставри-
рани къщите! Не прос-
то наше село, а сякаш ет-
нографски музей! Кме-
тът ни заведе в Желки-
ната къща, където хо-
ландки правеха китени-
ци. Сетне в Бачовата къ-
ща англичани ни шаш-
наха с български грънци 
– пред очите ни въртя-

ха грънчарските колела, 
свят ни завиха. А в Ка-
радалиевата къща стар 
швед майстореше чер-
ничеви бурета... Впро-
чем това шведи, норве-
жци и финландци бяха 
спретнали такъв скан-
динавски ансамбъл за 
български народни пес-
ни и танци, че ни уда-

риха о земята, като ни 
изнесоха концерт. А как 
коледуваха едни от Са-
удитска Арабия! А как 
лазаруваха ония пък от 
Уругвай! Обаче върхът 
бяха исландците с тех-
ните, т.е. нашите нести-
нарски танци! 

В тоя уикенд за два-
ма влизаше и храната. 
С внучето останахме 
предоволни. В механа-
та “Под чемшира” ки-
тайците бяха безупреч-

ни. Нашенска кухня! 
Кеф ти шопска салата, 
кеф ти шкембе чорба, 
кеф ти боб по селски, 
кеф ти стомна кебап... 
На внучето най му ха-
ресаха кюфтенцата по 
чирпански, а на мене 
– мишмашът. Като си 
тръгвахме, внучето и 
едно американче си 
размениха шапките за 
спомен. Моето му даде 
бейзболната си, а аме-
риканчето – калпачето 
си. Ех, мислех си в авто-
буса, няма да изчезнат 
българският дух, архи-
тектура, занятия, на-
родни песни и танци!

А като заведох вну-
чето при техните, си-
нът ми, който току-що 
се беше върнал от Да-
ния, рече:    

- Да знаеш, тате, на 
какво датско семей-
ство бях на гости! Пе-
еха, тате, български на-
родни песни! Сърцето 
ми скъсаха. Ех, защо не 
беше и ти, тате, с мене, 
та да ги чуеш?!      

- Бре, сине – отвър-
нах му, – защо човек да 
ходи у тая пуста чуж-
бина, за да чуе българ-
ска народна песен? Ти 
и представа си нямаш 
как нашият Балкан е 
съхранил българщи-
ната!   

васил сотиров

В зоопарка, както винаги, е оживено.
Детска глъч и днес навсякъде се носи,
макар че времето е мъничко студено,
пред клетките се трупат с куп въпроси.
На централната алея в просторна клетка
млад паун живееше красив и снажен,
а до него млада ярка – негова съседка,
гледаше го как разхождаше се важен.
Децата му се радват, пуканки му дават,
снимки правят, на перата му се дивят,
а на ярката подсвиркват и я отминават,

дори трохичка хляб не й подхвърлят.
Ярката, ядосана, изпадна в отчаяние,
с пауна разговор пое във края на деня.
Привидно притеснена, започна тя
язвителна атака – с дълга препирня.
- Яйца и пиленца аз на човека давам,
живея скромно в клетка неугледна.
Никога претенции за храната нямам,
а тълпата от деца дори не ме погледна!
А ти разхождаш си се важно и безцелно
като аристократ – надут безделник.
Каква е твойта полза, мисия в света?
Човечеството да даряваш само с красота!
Без да се гневи, паунът я изслуша,
за миг се спря, крилата си прибра,
глава повдигна и протегна гуша
и гордо произнесе мъдрите слова:
- Слушай ме, съседке моя мила,
това, що днес ми казваш, е от суета.
В живота мъдрост се е съхранила,
че красотата ще спаси света!

Димитър каНДЕв, варна

ОткРИтИя
Учени от института в 

Каспичан след дългого-
дишни опити и наблю-
дения са установили, 
че през летните месе-
ци бирата е многократ-
но по-полезна от хляба. 
И десет хляба не могат 
да ви разхладят така, 
както ще ви разхлади 
една ледена бира.

ПРОГнОзА 
Настъпва още по-

бандитско време. 

 Очакват се престрелки 
в столицата, Русе, Ви-
дин и Благоевград. 

По Черноморието 
главно в среднощните 
часове ще има бомбе-
ни взривове. 

В планините - умиш-
лени пожари. 

вРЕМЕтО ДнЕС 
ще ви се отрази в зави-
симост от това как ви 
се е отразила мастика-
та снощи.

Д. БЕЖаНски

Ивайло 
ЦВЕТКОВ

Намерих специалист  по качество на продукцията

Слави БОРИСОВ


