
Съдбата е белязала павлина горчева с 
красив алтов глас, творческо вдъхновение 
и с мисията да продължава традицията на 
граовското пеене. Станала известна с песни-
те от Граово (фолклорна подобласт на Шоп-
лука, Средна Западна България), тя вплита 
свои мелодични варианти към оригинални-
те образци в репертоара си. 

Размисли на главния редактор

СиСтемата ни убива!
Все по-често този надпис се появява на плакатите на про-

тестиращите. Популярни водещи шоумени носят черни фла-
нелки със „Системата ни убива” на гърдите, показвайки съ-
причастност към страдащите майки и останалите 72% бъл-
гари, желаещи промяна. Симпатиите към кабинета „Бори-
сов 3” са паднали до 20 на сто. Парламентът се е сринал до 
7% одобрение. Последното изследване на агенция „Марке-
тинг” не получи необходимата гласност, за да не се развали 
празничното настроение на властниците.
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Вдигат енергийните помощи

на стр. 4
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Колко ще 
плащаме 
за пътища

Гордост
на конгреса в лисабон Сергей Станишев бе преиз-

бран за председател на пеС. каквито и злословия по 
адрес на „губещия” позиции на Стария континент 
социализъм да се разпространяват от опонентите, 
това е втората по численост и значимост полити-
ческа сила. миналото и бъдещето на левицата не 
подлежат на съмнение. рано или късно социалната 
идеология ще вземе връх над неолиберализма, поне-
же защитава интересите на трудещите се, експло-
атирани от корпорациите, на пенсионерите, инва-
лидите, майките и т.н.

Б. Борисов светкавично изпрати поздравителна 
телеграма на доскорошния главен противник на ГерБ. 

корнелия нинова не бе водач на нашата делега-
ция, с което показа отношение към утвърждава-
щата джендър декларация, включена в решения-
та на форума. 

независимо че бившият министър-председател 
и дългогодишен ръководител на БСп не се ползва с 
висок авторитет сред членовете на столетница-
та, заетият от него пост е гордост за България. 
най-малкото, което съпартийците му са длъж-
ни да сторят, е да го приветстват, защото не са 
много добрите неща, спохождащи многострадал-
ната родина. а председателството на пеС е точ-
но такова…

поЗиЦиЯ

„п“

на стр. 3

на стр. 30

Гостува актрисата 
мария СтеФанова

на стр. 3

Ключ сме към бъдещето на
младите 

- г-жо стефанова, вие сте една от 
незабравимите актриси в театъра и 
киното. кое ви насочи към трудната 

актьорска професия?
- От прогимназия „В. Ап-

рилов“ в София ни водеха на 
спектакли в Младежкия театър. 
Помня онова уникално вълне-
ние в мига, когато угаснат свет-
лините и завесата започваше 
да се вдига леко, бяха незабра-
вими мигове…

Сама се записах  в детската  

Сравняват я с най-го-
лемите световни звезди 
от различни периоди на 
XX век - Марлене Дитрих, 
Лолита Торес, Лайза Ми-
нели, Барбра Стрейзанд...

людмила гурченко е 
истинска легенда и живо-
тът й е като на кино. 

Още когато се ражда 
в Харков на 12 ноември 
1935 г., баща й Марк Га-
врилович я орисва – тя 
ще бъде актриса, звезда. 
Люся, както всички я на-
ричат, постига мечтата на 
баща си.  И цял живот ра-
боти за нея. 

Касата 
дава 

пари за 
изследванияоколо 55-60% от пътната 

мрежа се планира да бъде 
включена в тол таксата. 

Остават броени дни до 15 декември

Социалният министър Би-
сер Петков съобщи пред жур-
налисти в МС, че с решение на 
правителството  за отпускане 
на еднократна финансова под-
крепа ще бъдат предоставе-
ни по сто лева допълнително 

е н е р г и й -
ни помо-
щи за бли-
зо 210 000 
лица и 
с е м е й -
ства, кои-

Орисана    да 
бъде звезда

Цена За ЦЯла ГоДина - 30 лв.

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца
3 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.
каталоЖен №552

то получават целева помощ 
за отоплителния сезон 2018-
2019 г.

Агенцията за социално под-

помагане изплаща парите от 
12 декември по банков или ка-
сов път според избора на по-
лучателите. 

театрална школа при Парис Николов, от 
която излязоха много актьори. 

Ëåãåíäà íà 
ãðàîâñêàòà ïåñåí

абонирайте се във всички пощенски станции на страната!
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Очаквайте

людмила Гурченко
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Български2 Законът Пенсиите

т.  Б. от софия  ни пи-
ше: „С голям интерес про-
дължавам да следя  във 
в. „Пенсионери” правни-
те консултации. В тази 
връзка моля за Вашето 
становище по следния 
мой въпрос:

Аз съм на 60 години и 
моите родители са живи, 
като майка ми и баща ми 
са написали отделни за-
вещания. След като заве-
щанието на моя баща е 
от 2009 г., а през минала-
та 2017 г. той претърпя 
инсулт, с генерално пъл-
номощно неговите права 
са прехвърлени на майка 
ми. Въпросът ми е оста-
ва ли  в сила неговото за-
вещание от 2009 г. и има 
ли право майка ми посред-
ством генералното пъл-
номощно да променя за-
вещанието от 2009 г. или 
то си остава в сила?”

Всъщност тук въпроси-
те са два. Ще ги форму-
лирам отделно, за да ста-

не ясно на вас, господи-
не, а и на читателите на 
вестника.

първият въпрос е мо-
же ли някой друг ос-
вен заве-
щ а -

т е л я 
да проме-
ня написано от него са-
моръчно завещание или 
нотариално такова. В пре-
дишни публикации сме се 
спирали подробно  на то-
ва какво представлява за-
вещанието. Тук ще при-
помня, че то е строго ли-
чен акт, с който едно лице 
се разпорежда с налично-
то си имущество за след 
смъртта си. И като личен 

акт то не може да се из-
вършва от друго лице или 
друго лице да го променя, 
изменя и така нататък. То-

ва може да стори са-
мо заве-

щ а -

т е -
лят. Баща 

ви, ако до този момент не 
е променил завещанието 
или ако не е написал или 
направил друго пред но-
тариус, то неговата воля, 
фиксирана в завещание-
то от 2009 г., остава в си-
ла. Ако обаче той въпре-
ки претърпения инсулт 
е в състояние да разби-
ра свойството и значени-
ето на направеното от не-

го завещание и реши да 
го промени, може да на-
прави ново такова или 
да измени старото, както 
той сметне за добре. За-
конът не предвижда кол-
ко пъти един човек може 
да променя завещанието 
си. Образно казано, днес 
го завещаваш на един, ут-
ре на друг. Остава в си-
ла това завещание, което 
е извършено от дееспо-
собен, пълнолетен човек, 
датирано е последно пре-
ди смъртта му и отговаря 
на другите изисквания от 
закона. Трябва да отбеле-
жа, че въпреки направе-
ното завещание, ако баща 
ви е дееспособен, тоест не 
е поставен под запреще-
ние, което означава, че 
може да се разпорежда с 
имуществото си, той може 
на практика, без да проме-
ня завещанието, пример-
но да продаде имотите, 
фигуриращи в него, и та-
ка да го обезсили. 

отГоварЯ аДвокат кръСтан влаДимиров – СоФиЙСка аДвокатСка колеГиЯ

же ли някой друг ос-
вен заве-
щ а -

ва може да стори са-
мо заве-

щ а -

т е л я 
да проме-

т е -
лят. Баща 
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Кой може да променя завещание

Адвокат и на 90 г.  

 Ãодишно се губÿт 
по 2 ìлрд. от 

осигурителни вноски
В България сивата икономика се мери по специ-

фичен индекс, изработен от АИКБ, а КНСБ е парт-
ньор. Според този индекс неформалната икономи-
ка е около 30 процента плюс-минус 2-3 процента 
нагоре-надолу за разлика от недекларирания труд 
или недекларираната заетост, която по данни пък 
на Международната организация на труда (МОТ) е 
някъде около 16 процента. Това каза лидерът на 
КНСБ Пламен Димитров на конференция "Нефор-
мална икономика и недеклариран труд - междуна-
родни, европейски, национални измерения и до-
бри практики", организирана от синдиката.

По оценки на КНСБ средно между 1 и 2 милиар-
да лева годишно се губят от осигурителни внос-
ки, които не се внасят. На европейско ниво се го-
вори за борба с недекларирания труд, а на гло-
бално ниво - за формализиране на неформална-
та икономика, като при формализирането има и 
стимули, и санкции, докато при другия подход за  
повече санкции.

Неформалната икономика и недекларираният 
труд носят загуби за всички. Губи цялото обще-
ство, тъй като намалените приходи от данъци и 
осигуровки ограничават възможностите на държа-
вата да инвестира в жизненоважни публични сис-
теми като здравеопазване, образование, социална 
система, коментира министърът на труда и соци-
алната политика Бисер Петков, който се включи в 
конференцията. Губят работещите, които в момен-
та може и да са доволни, че разполагат с повече 
средства заради неплатени данъци и осигуровки, 
но в бъдеще с доходите си от обезщетения и пен-
сии те ще бъдат на ръба на оцеляването. Според 
министъра губят коректните работодатели, кои-
то търпят негативите на нелоялната конкуренция, 
както и некоректните, защото те поради затруднен 
достъп до финансиране не са склонни да инвести-
рат в подобряване на условията на труд, обучение 
и квалификация, а това води до ниска производи-
телност на труда, повишен трудов травматизъм и 
високо текучество на персонал.

Димитров припомни и тезата на синдиката, че 
плоският данък не е довел до изсветляване на ико-
номиката в България. Той изтъкна, че когато се из-
следва сивата икономика, важна е методиката, ко-
ято се ползва за измерването на недекларирания 
труд. Председателят на КНСБ цитира данни, спо-
ред които недекларираният труд в ЕС в частния 
сектор средно за страните е 11,6 процента, дока-
то данните на Световната банка за сивата иконо-
мика показват, че тя е средно 18 процента. Около 
25 милиарда евро губи ЕС заради компании, които 
оперират в сивия сектор. Над 60 процента от за-
етите в световен план (над два милиарда души) са 
в неформалната икономика. Не е за подценяване 
финансовият ефект от липсата на вноски - както в 
данъчната, така и в осигурителната система, каза 
Пламен Димитров.

сребърният фонд ще остане в БНБ до 2040 г.
Прилаганият досе-

га консервативен под-
ход при управление-
то на парите в Сребър-
ния фонд ще продължи 
поне до 2021 г. Прави-
телството прие Дълго-
срочната инвестици-
онна политика на Дър-
жавния фонд за гаран-
тиране устойчивост на 
държавната пенсион-
на система (т. нар. Сре-
бърен фонд и Средно-
срочната стратегия за 
инвестиране на сред-
ствата на фонда за пе-
риода 2019-2021 г.) 

Двата документа са 
одобрени от управи-
телния съвет на фонда 
и предвиждат запазва-
не на прилагания досе-

га консервативен под-
ход за управление на 
активите, при спазване 
на принципите за на-
деждност, ликвидност 
и прозрачност. Според 
авторите на решение-
то настоящите пазарни 
условия не предполагат 
реализирането на висо-
ка доходност при жела-
ните ниски нива на ин-
вестиционен риск, по-
ради което най-добра-
та алтернатива за инве-
стиране на средствата 
на Фонда ще продъл-
жи да бъде под фор-
мата на депозит в Бъл-
гарската народна банка 
или други инструменти 
по сметки в нея. 

Към 31 декември 

2017 г. по сметката на 
Сребърния фонд в БНБ 
има 2,8 млрд. лв. 

Фондът беше създа-
ден с част от излишъ-
ка в бюджета през 2007 
г. с идеята да подкре-
пи пенсионната сис-
тема след 2018 г. Впо-
следствие беше приет 
специален закон, в кой-
то се посочва от какви 
източници на прихо-
ди ще бъде захранван 
и как може да бъде уп-
равляван. В него тряб-
ва да влизат парите от 
приватизация, от кон-
цесии  и 25% от излишъ-
ка в бюджета, ако има 
такъв. Пак по закон до 
70% от средствата мо-
гат да се инвестират в 

акции на страни - член-
ки на ЕС, до 30% в ак-
ции на трети страни и 
до 30% в облигации. 

Междувременно - 
при първия кабинет на 

ГЕРБ, бе създадена Дър-
жавната консолидаци-
онна компания, в коя-
то се прехвърлят прихо-
дите от приватизация, и 

така бе заобиколено за-
дължението те да оти-
ват в резервния фонд. 

През всичките тези 
години парите стоят на 
депозит в БНБ. 

Най-голямата про-
мяна, която не е запи-
сана в стратегическите 
документи, обаче  ще 

дойде при влизането 
ни в еврозоната, кое-
то се очаква до 2023-
2025 г. Тогава средства-
та на фонда, които са 
част от 47-те милиар-

да лева резерви за 
валутния борд, ще 
бъдат освободени 
от задължението да 
гарантират парич-
ната стабилност. То-
ва означава, че те 
ще бъдат извадени 
от единната сметка 
на бюджета на БНБ, 
с която се разпореж-
да финансовият ми-

нистър. Част от резер-
вите вероятно ще оти-
дат в Европейската цен-
трална банка.

йордан минчев е адвокат 
от 62 години и никога не е 
спирал да работи.  на 6 но-
ември стана на 90 години. и 
той се чуди на своето дълго-
летие, защото в рода му ня-
ма такива рекордьори. кан-
тората му във велико тър-
ново е пълна с клиенти и во-
ди дела в цяла България. за 
него казват, че респектира 
съдии и прокурори, защото 
се боят от неговата речови-
тост и почтеност. дели офи-
са си със своята дъщеря ма-
рия минчева, която също е 
адвокат и работи с баща си 
от 6 години.

търновският дълголетник 
правист е най-възрастният 
работещ адвокат в Бълга-
рия в момента. изправен и 
ведър, с остро чувство за ху-
мор, уникална памет, мно-
го контакти, много завидна 
енергия и познания. още ка-
ра лек автомобил и има зла-

тен талон без нито една дуп-
ка и нарушение зад волана.

Бюрото на адвокат минчев 
в кантората е пълно с папки, 
бележки, листи и сред тях се 
мъдри пишеща машина, ко-
ято би трябвало да е музе-
ен експонат. тя е „ерика” от 
1958 г. и той все още пише 
на нея – не защото е неве-
жа, а защото така му харес-
ва.  другото уникално нещо, 
което грабва в кантората, е 
карта на България до мра-
морно море от 1919 г., пода-
рък от двама братя печатари, 
правена във виена. те били 
клиенти на адвоката и поне-
же били бедни, а той им спе-
челил сериозна битка срещу 
общината в попово, те му я 
подарили вместо хонорар.

кантората е пълна и с доста 
награди от кариерата на до-
айена, който е заемал всички 
възможни постове в йерар-
хията на адвокатската гил-

дия. сега е предложен на висшия 
адвокатски съвет за поредна на-
града по случай годишнината и 
по повод честването в края на но-
ември на 130 г. от приемането на 
първия закон за адвокатите у нас.
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бисери
 Цялото интервю с Бой-

ко Борисов  в "Шоуто на 
слави" малко ми напомня-
ше на тъмните години на 
Българския футболен съ-
юз, когато мачовете бяха 
уговорени.  Беше уговорен 
мач, тъй като отсъстваше 
каквато и да е острота и 
който и да е важен про-
блем.

Турски поток  
през България

„Газпром“ взе ре-
шение за газопровода 
„Турски поток“, който ще 
премине през България, 
Сърбия, Унгария и Сло-
вакия и вече е включен 
в процеса на уреждане 
на газовите маршрути в 
тези страни.

Европейски цени

Българските градове 
изпревариха европей-
ските по цени за Нова 
година. 

Най-новото 
социологическо 

проучване 
Близо 2/3 от хората не 

са следили дебатите око-
ло бюджета. Голям про-
цент от българите смя-
тат, че държавните сред-
ства се изразходват не-
ефективно. 
Без „Холдинг БДЖ”

Вече няма нужда от 
„Холдинг БДЖ“, но пре-
структурирането му ще 
отнеме време. Това зая-
ви министърът на транс-
порта Росен Желязков.
Разсрочват кредити

Управителният съвет 
на ДФ „Земеделие“ взе 
решение да разсрочи с 
една година кредитите, 
отпуснати на животновъ-
дите през периода 2008 - 
2012 г. и на картофопро-
изводителите, получили 
заеми през 2011 г.

Здравната каса да 
плаща за изследвания-
та, които са нужни при 
прием в болница извън 
сегашното финансира-
не по клиничните пъ-
теки. За това настояват 
от Българския лекарски 
съюз (БЛС). Искането им 
оповести лично предсе-
дателят на съсловната 
организация д-р Иван 
Маджаров. 

В момента тези из-
следвания се прехвър-
лят на личните лекари и 
изяждат от направлени-
ята им или пациентите 
си ги плащат сами, защо-
то разходът за тях не е 
калкулиран в пътеките, 
които плаща касата. За-
това от БЛС искат да се 
въведе предхоспитали-

зационен пакет, в кой-
то да влиза заплащане-
то на изследванията за 
пациентите преди при-
ем в болница.

„Това означава 
да бъде гаранти-
рано на пациен-
та, че няма да се 
лута между бол-
ницата и личния 
лекар при нужда-
та, да му се осигу-
рят изследвания, 
които са му необ-
ходими при пос-
тъпване в болни-
ца. Направлени-
ята и средствата, 
предвидени при 
общопрактикуващите 
лекари, са за друго, а не 
за изследвания за при-
ем в болница", обясни 

д-р Маджаров. С пред-
хоспитализационния 
пакет според медиците 
бюджетът на джипитата 
и специалистите ще ос-

тава наистина за извън-
болнична помощ. За да 
гарантират това, от съ-
словната организация 

Касата дава пари за изследвания
настояват и за фикси-
ране на парите на каса-
та по пера. Засега обаче 
те не срещат разбиране 
от управляващите, кое-

то е и ос-
н о в н а т а 
ябълка на 
раздора с 
тях.

„ М а к -
с и м у м 
40% от на-
селение-
то на Бъл-
гария над 
18 години 
м и н а в а т 
на редов-
ните про-

филактични прегледи. 
Нашето желание е този 
процент да се увеличи. 
А с вкарването на това 

Право на 
безплатна винетка

От стр. 1
Това заяви Ясен 

Ишев, който е предсе-
дател на УС на Науч-
но-техническия съюз 
по транспорт.

"С времето този об-
хват вероятно ще се 
разширява. Основната 
цел на по-разширения 
обхват е това да не се 
допусне тежкотоварни 
а в т о м о -
били да 
и з п о л з -
ват вто-
р о к л а с -
на и тре-
т о к л а с -
на път-
на мре-
жа, която 
не е при-
г о д е н а 
за тези тежки товари 
и много по-бързо ще 
се разрушава", обясни 
експертът. "На сайта на 
МРРБ бяха публикува-
ни наредба, изменение 

и допълнение на пра-
вилника за прилагане 
на Закона за пътищата 
и текст за таксите, ко-
ито се събират. Всички 
те са с цел да приведат 
тази подзаконова нор-
мативна уредба в съ-
ответствие със Закона 
за пътищата. Струва ми 
се, че има неразбиране 
от страна на ползвате-

лите на пътната мрежа. 
И в момента на Дунав 
мост се събират такси", 
обясни Ишев и подчер-
та, че такива такси съ-
ществуват и в Европа.

Той даде пример с 
Австрия, където, ос-
вен за винетка, се пла-
ща и отделно за опре-
делени съоръжения, 
например някои туне-
ли. Според него е нор-
мално да се събира от-
делна такса, например 
за тунелите на Шипка и 
Петрохан.

"Не бих казал, че съ-
оръже-
н и я т а 
са не-
с и г у р -
ни. Ми-
сля, че 
се взи-
мат дос-
т а т ъ ч -
но се-
риозни 
и адек-

ватни мерки в послед-
но време за тяхното 
привеждане в нормал-
но експлоатационно 
състояние", коменти-
ра още Ясен Ишев.

недоносче вторичния 
профилактичен преглед 
вие сами си направете 
сметката какво се случ-
ва. Ние не може да об-
хванем 40 на сто от насе-
лението дори веднъж", 
каза д-р Николай Брън-
залов, член на УС на БЛС 
и общопрактикуващ ле-
кар. Според изчислени-
ята на БЛС определени-
те средства за вторичен 
профилактичен преглед 
са в размер на 7 мили-
она лева. Към момента 
много малка част от тях 
са усвоени. Без фикси-
рането на бюджета по 
пера обаче те ще изте-
кат в други направле-
ния.

Колко ще плащаме за пътища Вдигат енергийните 
помощи

От стр. 1
Хората не трябва 

да предприемат до-
пълнителни дейст-
вия, за да получат су-
мата, достатъчно е да 
са одобрени във вече 
приключилата проце-
дура за получаване на 
целева помощ за ото-
пление за настоящ-
ия отоплителен сезон. 
Министърът напомни, 
че процедурата е при-
ключила през октом-
ври. За тази година це-
левата помощ за петте 
месеца отоплителен 
сезон възлиза на 374 
лева 15 стотинки общо. 
Към тази сума ще бъ-
дат изплатени допъл-
нително сто лева, уточ-
ни министърът.

Целта е защита на 
най-уязвимата група 
от поскъпването на 
цените на енергоиз-

Безплатната винетка ще се издава за ня-
колко дни, а хората с увреждания не тряб-
ва да представят решения от ТЕЛК. Промя-
ната е свързана с въвеждането на електро-
нен вариант на винетките от догодина. То-
ва засяга над 200 хиляди души.

Право на безплатна едногодишна винет-
ка имат хората с трайни увреждания, както 
и семейства, които имат деца с уреждания. 
Сега те подават документи в Агенцията за 
социално подпомагане, а след като бъдат 
одобрени, се връщат, за да получат стике-
ра. С въвеждане на електронния вариант 
това връщане отпада. Социалните ще из-
пращат всеки ден информация до Пътна-
та агенция, която пък ще регистрира авто-
мобилите за електронна винетка.

През тази година около 230 хиляди души 
с увреждания или семействата им са полу-
чили безплатни винетки. Те са за сметка на 
бюджета на Пътната агенция и са за над 22 
милиона лева.

Хората с увреждания ще могат да прове-
ряват дали автомобилът им е с действаща 
електронна винетка на място при социал-
ните или Пътната агенция или на специал-
но създадения сайт и телефон 0700 108 76.

точниците, коментира 
социалният министър. 
Подкрепата е за 17 це-
леви групи - хора с ув-
реждания, възрастни 
и самотно живеещи 
хора. Средствата, ко-
ито са необходими за 
изплащане на допъл-
нителната финансова 
подкрепа, са 21 млн. 
лева и те са осигурени 
по бюджета на социал-
ното министерство за 
тази година, каза ми-
нистърът.

Той изтъкна още, 
че в проектобюдже-
та за следваща годи-
на на министерството 
са планирани допъл-
нително 40 млн. лева 
към средствата, които 
тази година са били от-
делени за тази помощ 
от 80 млн. лева, което 
означава, че нараства-
нето на средствата за 
следващата година по 
тази бюджетна програ-
ма е с 50 на сто.

За трета поредна година Община Несе-
бър съвместно с партньорските организа-
ции „Авигея шаама“ и РСНЦ „Диабетни гри-
жи“ - Бургас започна кампанията „Реална 
грижа за всеки“. Инициативата е свързана 
с действия по установяване 
и превенция риска от диабет 
сред жителите на общината.

Сериозен ангажимент към 
кампанията имат кметовете 
и кметските наместници по 
места, които дават гласност 
на предстоящата инициати-
ва и изготвят списъци с жи-
тели от рисковите за населе-
ните места групи.  Акцията ще 
премине на два етапа. В пър-
вия пробите се вземат от ла-
боранти към медицинска ла-
боратория „Лина“ - Бургас за 
обработка и анализ. Във вто-
рия етап според получените 
резултати по места ще се из-
вършат прегледи и консулта-
ции с лекар.

Тазгодишната акция започна от най-
малкото населено място на община Не-
себър – Приселци, и ще протече по пред-
варително изготвен за всички селища 

график. В проведената на място акция се 
включиха почти всички жители на селото, 
включително чужди граждани, постоянно 
живеещи на територията му. Изследва се 
ниво на кръвна захар, холестерол и кре-

атинин.
С тази акция 

община Несе-
бър цели да оси-
гури на възраст-
ните си гражда-
ни, за които пъ-
туването и по-
сещението при 
специалисти е 
трудно, възмож-
ността да се из-
следват и полу-
чат съвет и кон-
султация по мес-
тоживеене. Тези 
ежегодни акции 
са част от соци-
алната политика 
на общината, на-

сочена към възрастните и жители. Целта е 
наблюдение и овладяване на едно от най-
социално значимите заболявания на на-
шето общество.

„Реална грижа за всеки“

кънчо стойчев
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Северна Македония 
е все още под въпрос

коментираме

Цветан илиев

От 19 октомври, когато македонският парла-
мент гласува за промяна на името, изминават 
близо два месеца. А все още на картата на све-
та не се появява държава, наречена Северна 
Македония. Защо?

За да се стигне до това гласуване, трябваше 
да се съберат 2/3 от 120 депутати. А това не се 
оказа твърде лесно. След дълго и хаотично за-
седание, примесено със скандални обвинения, 
което започва с 10 часа закъснение, се пристъп-
ва към гласуване за промяна на името на стра-
ната. На премиера  Зоран Заев не му достигат 
осем гласа и той едва ги събира, след като с ча-
сове уговаря лично представители от опозици-
онната партия ВМРО-ДПМНЕ да подкрепят про-
мяната на името. Останалите депутати от опо-
зицията бойкотират гласуването. Още тогава 
плъзват слухове, че депутатите от опозицията 
били заплашвани, ако гласуват против, а други 
пък подкупени. Това гласуване предотвратява 
острата политическа криза в Македония и да-
ва шанс на гръцкия премиер Алексис Ципрас 
да получи одобрението и на парламента в Ати-
на. Така и той, и македонският му колега Зоран 
Заев засилват позициите си да останат на пост-
овете си. Не бе изключен вариант при отхвър-
ляне на Преспанското споразумение от юни т. г. 
да се отиде на предсрочни избори в Македония.

Но вотът на 19 октомври е само първият от 
поредица гласувания в сложна процедура, която 
би трябвало да приключи не по-късно от януа-
ри 2019 г. След промяна на името ще се отвори 
пътят на страната към НАТО и по-късно към Ев-
ропейския съюз, блокирана дълго време от Гър-
ция, според която името Македония предпола-
га териториални претенции към едноименната 
гръцка провинция.

Одобрените поправки в конституцията на би-
вшата югославска република са общо четири. 
Първата е за добавяне Северна към името на 
страната Република Македония. Втората вписва 

държавните правни традиции в преамбюла на 
основния закон. Третата предвижда уважаване 
на суверенитета, териториалната цялост и по-
литическата независимост на съседните стра-
ни. Четвъртата поправка се отнася за грижите 
за културните, икономическите и социалните 
права на македонския народ и всички гражда-
ни на страната, без намеса в суверенните пра-
ва на други държави и в техните вътрешни ра-
боти под каквато и да било форма.

Но както се вижда, процесът на промяна на 
името е дълъг и пред него остават още препят-
ствия до окончателното приключване на проце-
дурата. И най-важното от тях е дали договорът 
за промяна на името ще бъде подписан от пре-
зидента Георге Иванов. А той вече официално 
се обяви срещу промяна на името на страната. 

И след като Република Македония промени 
официално името си, гръцкият парламент също 
ще трябва да го одобри. Засега шансовете са до-
бри, тъй като Ципрас може да разчита на 153-
ма от 300 депутати. Но както в Македония страс-
тите още не са отшумели, такава е ситуацията и 
в Гърция. Там министърът на отбраната Панос 
Каменос – лидер на националистическата пар-
тия „Независими гърци”, по-малкият партньор 
в коалицията, заплаши, че ще напусне прави-
телството, ако споразумението бъде одобрено.

Така че въпросителните около появата на 
държава Северна Македония остават.

         

От стр. 1
 Няма защо да се учуд-

ва премиерът на критика-
та от Брюксел за ненормал-
на медийна среда. Тя е уг-
одна и зависима в по-голя-
мата си част. Дори появява-
нето на Бойко в предаване 
на Слави Трифонов затвър-
ди образа на авторитарния 
господар

Острият на моменти во-
дещ полегна пред напорис-
тия гост и вместо да раз-
чепква проблемите, му да-
де почти час ефирно време 
за самореклама. Но това е 
друга тема…

В конституцията е запи-
сано, че България е пар-
ламентарна република. 
Коментатори правят из-
вода, че онези, които из-
дигат споменатия лозунг, 
не са наясно какво искат 
– дали са за монархия, за 
президентско управление 
или за анархия. Налага се 
да изясним същността на 
понятието „система”. Спо-
ред професор Васил Про-
данов, доктор на философ-
ските науки, тя има седем 
основни черти и чрез тях 
„ни убива”. 

На първо място систе-
мата е откровено капи-
талистическа. Огро-
мна част от собствеността 
е частна и неприкоснове-
на. Партиите в своите про-
грами я утвърждават като 
такава. Истината е, че у нас 
„демокрацията” прекали в 
старанието да се хареса на 
Запада и го надскочи. Де-
лът на държавния бюджет 
от брутния вътрешен про-
дукт е между 33-36 на сто. В 
Германия той е 43-46%. Във 
всички страни, членки на 
ЕС, и не само там системата 
е по-малко капиталистиче-
ска от нашата. И понеже се 
е изчерпала, според про-
учвания на международ-
ни агенции за 2016 г. 63 на 
сто от британците смятат, 
че капитализмът е неспра-
ведлив и засилва социал-
ното неравенство. Така ми-
слят 55% от американците, 
77 на сто от немците и т.н. 

Вторият елемент е не-
олиБерализмът. Води 
началото си от идването 
на Маргарет Тачър през 
1979 г. във Великобрита-
ния и на Роналд Рейгън в 
САЩ. Представлява преход 
от социален към неолибе-
рален капитализъм. Прио-
ритетът е на корпорациите 
извън регулацията на дър-
жавата. От 200 икономики в 
света само 43 са с преобла-
даващо държавно участие. 
157 са в ръцете на концер-
ни. Те диктуват изцяло жи-
вота на хората в свой ин-
терес, подчинен на свръх-
печалбите. 

Системата е експло-
ататорска. Тя прехвър-
ля богатството от бедни-
те към богатите, разделя 
обществото на 99% срещу 
1 на сто мултимилиарде-
ри. България е сред стра-
ните в Европа с най-екс-
плоататорска система, за-
щото капитализмът е най-
неограничен от данъци. 
През 1989 г. индексът, из-
мерващ неравенството у 
нас, е 21,7, което означава 

общество с високо равен-
ство. През 2017 г. той вече 
е 40,2! Системата работи за 
малцинството и е враждеб-
на към по-голямата част от 
хората. 

клиентелизмът е 
друга важна черта на систе-
мата. Политическите пар-
тии функционират като 
фирмени групировки, съз-
дават мрежи от зависимо-
сти и разпределят ресур-
сите сред привърженици 
и членове. Образованието, 
знанията, уменията, квали-
фикацията отстъпват пред 
определението „наш чо-
век”. Не „кадрите решават 
всичко”, какъвто е прин-
ципът на японските кор-
порации, извели страната 
до челните места в света, а 
плутокрацията. Партийна-
та върхушка, завзела влас-
тта чрез „честни избори”, 
раздува администрацията, 
изпълва я с верни свои под-
дръжници, увеличава й до-
ходите, без да се интересу-
ва от качеството на услуги-

те на чиновническия апа-
рат. Бюрокрацията е не-
досегаема, взема рушвети, 
държи се грубо с населени-
ето, върши престъпления. 
Случайни хора се издигат 
на отговорни постове. За 
последните 29 години не-
кадърни управленци взеха 
фатални решения. Загубите 
от закриването блоковете 
на АЕЦ „Козлодуй”, сагата с 
АЕЦ „Белене”, провалът на 
„Южен поток”, на „Бургас 
- Александруполис”, раз-
продажбата на 1740 пред-
приятия, заводи, фирми 
на безценица, ликвидаци-
ята в селското стопанство 
нанесоха много милиарди 
загуби. Нашата олигархич-
но-либерална демокрация 
неизбежно води до криза, 
прикривана с фалшиви ци-
фри за стабилност…

клептократска е на-
учното определение на 
системата. Простонарод-
ното крадлива е по-ясно. 
Българският капитализъм 
се формира с най-голямо-
то в историята на България 
разграбване на обществе-
ното богатство. Гръбнак на 
новата управляваща класа 
са приватизатори и поли-
тици, пряко участвали в 
присвояването на бивша-
та общонародна собстве-
ност, както и представите-
ли на силовите групиров-
ки, подпомагали ги в това 
разбойничество. 

Верен е изводът на чуж-
дестранните наблюдатели 
на процесите и явленията 
у нас, че докато в нормал-
ните държави доминират 
бизнесмени и предприе-
мачи, то в България воде-
щи са клептократите (спи-
сание „Икономист”). 

Системата ни е пери-
ферна по отношение на 
Западна Европа и САЩ. 
Характерно за капитали-
зма е, че центърът експло-
атира периферията, нала-
га й правила, ощетяващи 

интересите на туземците. 
Изсмуква човешки ресур-
си – учени, инженери, ле-
кари, водещи специали-
сти. Постепенно се пре-
връщаме в интелектуално 
гето на капиталистическия 
център, в което то изхвър-
ля непотребните боклуци. 
Големите търговски вери-
ги и концесионерите изна-
сят печалбите и пробутват 
стоки второ качество. Об-
ществото като цяло се въз-
приема за общество втора 
употреба.

Системата е компра-
дорска. Думата компра-
дор се появява в Югоизточ-
на Азия през ХIХ век, за да 
обозначи местната прис-
луга – политици и буржо-
азия, в полуколониалните 
територии. 

Преди да влезе във влас-
тта, Волен Сидеров шумно 
разобличаваше слугинажа 
на гербаджиите. Наричаше 
ги лакеи, обслужващи чуж-
ди интереси, твърдеше, че 
родината е колония на За-

пада и САЩ, а техните по-
сланици са генерал-губер-
натори. Напоследък не се е 
чуло да се бори срещу аме-
риканските военни бази, 
разположени тук без нито 
лев наем, или за прекратя-
ване на златната концесия 
на „Дънди прешъс”, за из-
гонване на „Мариците” 1 и 
3, на електроразпредели-
телните дружества и т.н.

Лакейското поведение 
на политическия елит, кой-
то служи на чужди интере-
си, а не на своя народ, по-
стави страната ни на пър-
вото място по бедност в 
Европейския съюз. По за-
повед отвън не само уни-
щожихме рентабилните 
си промишлени комбина-
ти, енергетиката си, но и 
съсипахме армията. Тя се-
га е с численост, по-малка 
от определената от Ньой-
ския договор, без ракети 
и със старо оборудване. 
Компрадорските управни-
ци пратиха български во-
ини с лъжливи аргументи в 
Ирак, опростиха милиард-
ни дългове и ни лишиха от 
огромния руски пазар.

В общи линии подсъзна-
телно срещу така форму-
лираната система протес-
тират млади и работоспо-
собни активисти. Те усещат 
цялата несправедливост и 
антихуманна същност, во-
деща до обществени кон-
фликти, на настоящата сис-
тема. Пример са събития-
та във Франция. „Жълтите 
жилетки” готвят револю-
ция, разрушенията в Па-

риж са за милиарди евро. 
Бунтът е стихиен и неже-
ланието на Макрон да при-
еме реалността ще доведе 
до кръвопролитие. А всъщ-
ност нашият капитализъм е 
значително по-експлоата-
торски и убийствен от он-
зи в Западна Европа. Исти-
ната е, че тръгнахме пре-
ди 29 години по неправил-
ния път и в неправилната 
посока. Точно в момента, в 
който самият Запад стигна 
до задънена улица и търси 
варианти за промяна. Па-
радоксалното е, че „демо-
кратичното унищожаване” 
на социалните придобивки 
от предходния строй още 
повече утежняват ситуа-
цията. Базата за сравнение 
води до отсъствие на чув-
ство за обединеност, целе-
устременост и национална 
кауза. Отрицанието е във 
всички сфери на живота. 
Системата убива със сво-
ите подсистеми – съдебна, 
образователна, социална, 
медицинска, екологична. 

Елементарен поглед 
върху приеманите еже-
годно бюджети доказва 
порочността на система-
та. Отношението към пен-
сионерството граничи с 
геноцид. Лъжците, изма-
мили доверието на гласо-
подавателите с обещания 
за 300 лв. минимална пен-
сия, имат наглостта да зая-
вяват от парламентарната 
трибуна, че благодарение 
на тях расте минималната 
пенсия и е надминала 200 
лв. при праг на бедността 
за 2019 г. 340 лв.?! Откро-
вен цинизъм!

Смяната на системата 
обикновено става по два 
начина – насилствен и ми-
рен. Вторият е за предпо-
читане. Той обаче при на-
шите условия е значител-
но по-труден, тъй като ГЕРБ 
е обхванал всички органи 
на властта, в това число 
и онези, натоварените да 
провеждат волеизлияние-
то на електората. Опитите 
да се премине към машин-
но гласуване срещат не-
преодолимата бариера на 
властимащите. Причината 
е, че апаратите не може да 
се подкупват, както се случ-
ва с циганските барони и 
цели комисии в малките на-
селени места. 

За насилствения начин 
е опасно да се мисли, пре-
вратите са останали в зора-
та на капитализма, а рево-
люциите през ХХI век са ек-
зотика. Те се трансформи-
рат в продължителни до-
бре организирани непри-
мирими масови протести. 
По този начин се стигна 
до съществени промени в 
Гърция и до по-козметич-
ни - в Германия, Франция 
и Австрия. 

СиСтемата  
ни убива!

твърденията на заинтересувани среди, че при нас 
положението е безнадеждно заради липсата на ярка 
алтернатива, обслужват системата. количестве-
ните натрупвания на нетърпимост и негодувание 
водят до качествени изменения. Щом избрахме пре-
зидент въпреки всевластието и той смело атакува 
недостатъците на управниците, промяната е въз-
можна. Длъжни сме да се отървем от чувството за 
обреченост и да участваме във всички законни фор-
ми на несъгласие със системата, за да не бъдем уби-
вани от нея! петьо дафинкичев

Заев с привърженици
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Вие сте приятели!

На 9.II.1928 г. в село 
Цар Асен, Силистрен-
ско, се е родила Мария 
Атанасова Петрова, ко-
ято тази година навър-
ши 90 години. В семей-
ството се събират 9 де-
ца - доведени, заварени 
и природени. 

Не е било лесно на ро-
дителите, но всяко от тях 
е израсло, задомило се 

е и си е построило къ-
ща. С радост баба Мария 
си спомня за този жи-
вот. При нещастен слу-
чай обаче загубва едно-
то си око, въпреки това 
е била много работлива - 
шиела, плетяла и тъчала. 

Омъжила се за бе-
ден момък, които са би-
ли 5 деца. Успели да си 
направят хубава къща. 
И двамата постъпват 
на работа в ТКЗС. Той 
станал овчар, или как-
то тук го наричат чоба-
нин. Добре плащали то-
гава на овчарите, спом-
ня си тя. Мария му по-
магала, но работела и в 
звеното. Ставала сутрин 
рано, готвела и отивала 

на полето. Отгледала е 
3 деца - Атанаска, Геор-
ги и Паунка. 

След смъртта на мъжа 
си дълго време баба Ма-
рия е била сама и е ра-
ботела в градината. Но 
след като загубила зре-
нието си и вече не  била 
в състояние да се спра-
вя, дъщеря й Паунка се 
връща  на село, за да се 

грижи за нея. Градината 
й е пълна с цветя. Има 
и безброй саксии. От-
глежда екологични про-
дукти: краставици, дома-
ти, чушки, боб, тиквич-
ки, моркови, лук, чесън 
и много други неща. 

И сега баба Мария е с 
пълно съзнание и с до-
бро здраве. Когато я по-
сетих, я заварих да пле-
те терлици на една кука. 
Не може нито минута да 
стои без работа. 

Да пожелаем на баба 
Мария още дълги годи-
ни живот и всекиму да 
даде Господ такава дъ-
щеря като Паунка. 

йорданка Жекова,  
силистра

Здравейте, все се канех и аз да ви напиша 
няколко реда, но  не ми оставаше време. В 
„Пенсионери” харесвам всеки материал. Пред-
полагам, че не съм единствената, която усеща 
изданието като приятел, от който можеш да 
научиш много. Редовно решавам кръстослови-
цата, съветвам се със страницата „Женски свят” 
и да ви кажа, ще ми се по-често да чета за на-
родни рецепти и панацеи, както и за билки с 
тяхното приложение.

Дай, Боже, държавата ни да е с нас, да ра-
боти за нашето благо. Нека има спазващи се 
закони, да спрат криминалните деяния, да се 
спре най-сетне с тази шуробаджанащина, без-
пардонност, завист и малодушие у хората. Тол-
кова ли е трудно да бъдем добри?!

За себе си бих могла да споделя, че през 
1977-а завърших хранително-вкусов техникум 
и вероятно заради наученото там и до днес 
ми се отдава да приготвям разни вкусотии у 
дома. Със съпруга ми, който се спомина пре-
ди две години, имаме двама синове - Павел и 
Цеци. И те харесват по-завъртените неща, но 
едно от най-любимите им са тестените ми из-
делия, като пиците например. Правя ги наисти-

на чудесни, съседите също ги обичат и без да се 
срамуват, питат кога отново ще разточа тестото у 
дома, върху което обилно ще подредя останали-
те ситно нарязани продукти. Като представител 
на типично воден зодиакален знак - праволи-
нейния, справедлив и трудолюбив Рак, обичам и 
пържената рибка, която често Павел носи у дома. 
Хобито му е риболовът и въдиците му са наисти-
на впечатляващи. Послушни са моите деца, имат 
добра работа и знаят, че цветята у дома са моето 
запазено място за отдих. Почивам си, когато по-
лагам грижи за тях, видовете са десетки, красиви, 
екзотични... Разбира се, гледам и двете ни големи 
кучета, но намирам време и за кокошките у дома, 
а яйцата им винаги са пресни и вкусни. Харесва ми 
да плета, но и да пътувам. Сравнително отскоро 
и при възможност ходя по екскурзии. Чрез тях се 
наслаждавам на българските красоти, любувам се 
на забележителностите от сърце. Срещам различ-
ни хора и с друг манталитет, вълнуващо е. Едно от 
последните места, които посетих, е Черепишкият 
манастир, в който имаше кътче с лични вещи на 
Иван Вазов. Творил е там историческият ни поет. 
Докоснах се до това народно богатство, чувството 
е великолепно.

с уважение: петрушка маринова

Мили приятели, 
„Пенсионери” е един чу-
десен вестник, събиращ 
в себе си полезна инфор-
мация и интересни ин-
тервюта, подбрани с 
внимание за вас, чита-
телите. В него можете 
да намерите статии 
на различни теми, на-
писани със страхотен 
литературен изказ и 
поднесени с чувство 
за естетика. В днеш-
но време човек е залят 
с всякакви информаци-
онни платформи и тек-
стове. Всеки пише и из-
казва мнение, но ние 
трябва да подбираме 
това, което да дости-
га до нас. Винаги вни-

Уважаеми 
господине,

Пиша ви по повод 
протестите на май-
ките на деца с увреж-
дания и положението 
в държавата ни. Преди 
време стана ясно, че 
Бойко Борисов бил ка-
зал: "Да се махат те-
зи оттук, че се сра-
мувам от тях". Недо-
умявам от думите му. 
Ами ако с неговото 
внуче се случи такова 
нещо, как ли ще се по-
чувства? Аз имам свои 
принципи и ги спазвам. 
И един от тях е: "Чо-
век става обективен, 
когато бъде лично за-
сегнат". Майки, напъл-
но ви подкрепям, но не 
мога да ви помогна, 
защото съм без рабо-
та от дълги години 
тук, в тази корумпи-
рана държава, именно 
по вина на такива уп-
равници с обидни из-
казвания към вас. И не 
само към вас. Подобно 

е отношението и към 
нас, останалите без 
работа в трудоспо-
собна възраст. Преми-
ерът, вместо да взе-
ме мерки и да осигури 
заетост на незаети-
те лица, позволява да 
продължават да рабо-
тят такива, които 
получават и пенсии. 

Такова кощунство 
не би допуснал човек 
със съвест и морал. За-
това считам, чe е враг 
и на вас, и на мен. Ско-
ро обаче четох, че без 
работа в държавата 
ни били над 500 хиля-
ди души, от тях 300-
400 хиляди били мла-
ди хора до 29-годишна 
възраст, които нито 
учели, нито работели. 
Ние обаче сме дискри-
минирани по възраст, 
но Борисов се прави, 
че не знае нищо за на-
шите проблеми. Той 
не желае да промени 
уродливата джендър-
ска пенсионна систе-

ма в България. Не смее 
да се опълчи на госпо-
дарите от ЕС в Брюк-
сел и още по-големите 
им началници - това е 
неговата любима ду-
ма, която сме чували 
много пъти. Страхът 
му да направи необ-
ходимите промени в 
много области от об-
ществения живот го 
кара да се занимава с 
несвойствени за него 
неща. С малодушието 
и безразличието си го-
лямата част от наро-
да подкрепя тази не-
гова страхливост от 
реформи. Този нов То-
дор Живков даже не е 
на нивото на бившия 
първи от времето на 
социализма. Та нима е 
реално мнозинството 
работещи да получа-

ват двойно по-ниски 
заплати от пенсионе-
ри с максимални или 
близки до тези суми? 
Това е абсурд, какъв-
то няма никъде дру-
гаде по света. 

Наскоро обявиха, че 
за осем години гърци-
те се справили с кри-
зата. Тук обаче наро-
децът ни се наслажда-
ва на циркаджийства-
та на участниците в 
управлението на дър-
жавата. Страда от 
тях, но високоплате-
ните социологически 
агенции постоянно му 
внушават какви щели 
да бъдат резултати-
те от едни избори в 
момента. 

Силен е обаче наро-
дът, но само осъзна-
тият народ. Прите-
жаващ гордост и ве-
личие за високи дела, 
защото нисшите це-
ли  отнемат силата 
дори на силните.

иван стоянов, 
с. Шишковци, 

обл. кюстендилска 

мателно съм избирала 
откъде да се информи-
рам, какво да чета, било 

то за развлечение или не 
съвсем. 

Смея да твърдя, че 

„Пенсионери” е чудесно 
място, където ние, ка-
то читатели, можем 
да открием по нещо за 
всеки от нас. Целият 
екип работи усърдно и 
с много любов и чисто 
сърце. Любов, която 
извира от всяка една 
страница и стопля ду-
шите ни.  Мили чита-
тели, вие сте специал-
ни и екипът на „Пенси-
онери” го знае. Обичам 
ви и очаквайте най-но-
вото около мен и още 
много интервюта във 
вестника!

с обич и 
признателност: 
теди еротеева 

(народна певица)
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Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

СпоДелете С наС!

за да могат германци-
те да се изтеглят, пък 
и да има що-годе няка-
къв ред, те разчиства-
ли гари, а след безми-
лостните бомбарди-
ровки - и множество-
то мостове. Работа-
та била робска, жес-
тока... Минали някол-
ко дни и една нощ баща 
ми заедно с Данчев, дру-
гия пленник, успяват да 
избягат. През трънли-
ви пътеки и стръмни 
балкански участъци 4 
дни и 4 нощи, уморени, 

гладни и жад-
ни, те вървели 
към милата 
т а т к о в и н а 
България. По 
пътя срещат 
сръбски пар-
тизани, кои-
то се били око-
пали, криели 
са се. Усещай-
ки евентуална 
опасност, не 
останали при 
тях, но и оне-
зи не тръгнали 
с нашите хора. 

Така тат-
ко и неговият 
другар се при-

бират у дома и най-
накрая всеки заживява 
своя живот. Татко сви-
ва семейно гнездо и сред 
сговор и мир се появя-
ва брат ми, разбира се, 
и аз.

гинка георгиева

в Плевен, в 4-ти ин-
женерен полк, къ-
дето бил телефо-
нист. През октом-
ври 1943-та, 2 го-
дини по-късно, той 
се уволнява. Приби-
ра се у дома и само 
след месец, в нача-
лото на декември 
същата година, 
го извикват запас 
отново за Сърбия, 
където пребивава 
в нелеки условия до 
септември 1944 г. 
Войната започна-

ла, германците я обя-
вили на руснаците, но 
я губят в ожесточена 
битка. Гонят ги и те 
отстъпили. Братуш-
ките били навлезли у 
нас, а запасните, ко-
ито били в Сърбия за-

почнали да се изтег-
лят, но не всички ус-
пяват - България от-
крива фронт на сръб-
ската граница против 
германците. Баща ми 
и неговият колега по 
съдба Данчев са зало-
вени от немците...

Пленяват ги, обезо-
ръжават ги и ги вкар-
ват в нишки затвор. 
През това време фрон-
тът се разширява. Хо-
рата на Адолф Хитлер 
отстъпват, а нашите 
и руските войски на-

стъпват. Баща ми бил 
близо 20 дни в плен и 
заедно с неговия прия-
тел са използвани от 
немците за къртовски 
физически труд. За да 
се възстанови движе-
нието по пътищата, 

Дарение за 
детско отделение 

Завещано писмо

Благодаря
от сърце!

поДаДена ръка

Все по-често млади 
семейства превръщат 
сватбата си в повод 
за благотворителност. 
Виктория и Живко Же-
кови решили да напра-
вят същото – помолили 
гостите да не им пода-
ряват цветя, а планира-
ните за букети средства 
да отделят за добра ка-
уза. Така успели да съ-
берат пари, с които да 
бъде закупено оборуд-
ване за климатизация 

на интензивния сектор 
в Първо детско отделе-
ние на УМБАЛ Бургас.

Няколко дни след 
сватбата младоженката 
Виктория посети Първо 
детско отделение и раз-
каза за решението си на 
завеждащия д-р Борис 
Ангелов. „И най-краси-
вият букет след три дни 
увяхва и трябва да бъ-
де изхвърлен. Още в по-
каните помолихме на-
шите гости да отделят 

средства за благот-
ворителност. Пригот-
вихме красива кутия, 
която обозначихме за 
каузата. Имахме ва-
рианти за много раз-
лични каузи, но реши-
хме сумата да послу-
жи за нещо, което ще 
помогне не на едно, а 
на много деца“, разка-
за Виктория.

„Благодаря на мла-
дото семейство и им 
пожелавам да бъ-
дат пример и за дру-
ги. Средствата ще из-
ползваме за климати-
зация на интензивния 
сектор, защото темпе-
ратурният комфорт е 
важна част от лечени-
ето и възстановяване-
то на нашите пациен-
ти“, обясни д-р Борис 
Ангелов.

Първо детско отде-
ление на УМБАЛ Бур-
гас е едно от най-на-
товарените в болни-
цата. Тук приемат де-
ца от двудневна до 
2-годишна възраст.  
Въпреки наличието 
на частни болници с 
идентичен предмет 
на дейност в града па-
циентите се увелича-
ват постоянно. Годиш-
но през отделението 
преминават над 2000 
деца. 

На 85 години съм и 
през целия си живот 
не съм имал сериоз-
ни здравословни про-
блеми с отделителната 
система. Белята дойде 
изведнъж на 26 юни 
т.г., когато положение-
то се усложни. Обади-
хме се на нашия прия-

тел д-р Васил Ковачев 
от Пловдив, завеждащ 
хирургичното отделе-
ние на болницата в 
Пазарджик, и той не-
забавно ме призова да 
тръгна към него.

Народът е казал, че 
най-близките хора до 
теб са съседите. С тях 
имаме прекрасни от-
ношения, по-добри, 

отколкото между ня-
кои братя и сестри в 
днешно време.

Съседът Тихомир 
Кишнев, когато раз-
бра какво е положе-
нието, не чака втора 
покана. Запали колата 
и по най-бързия начин 
ме закара до болница-

та в Пазарджик. 
Д-р Ковачев и уро-

логът д-р Дойчев – 
от частната болница 
в Пловдив, запознати 
със случая, веднага ме 
сложиха на операци-
онната маса. 

След неколкодне-
вен престой в болни-
цата ме преместиха в 
тази, в която работи 

Стоян тодоров 
на младини

Гинка ГеорГиева 

Здравейте, прияте-
ли от в. „Пенсионери”! 
Пиша ви, за да споделя 
интересен момент от 
съдбата на моя баща 
Стоян Цветанов Тодо-
ров, който напусна то-
зи свят преди 15 години. 
Приживе той грижливо 
пазеше  едно свое писмо, 
което даде на мен да го 
предавам на поколени-
ята, за да знаят и пом-
нят какво се е случило.  

В това завещано пис-
мо татко описва как се 
е родил през далечната 
1921 г., на 14 март. По-
стъпил редовен войник 
през септември 1941-
ва, в която германци-
те минали през Бълга-
рия за Сърбия. След 3 ме-
сеца бил мобилизиран 
запас в окупация в Сър-
бия. Там били за 6 месе-
ца. Дошла друга смяна, а 
татко бил прехвърлен 

Продължение от бр. 48
научете се да 

казвате „не“. Това 
е едно от най-труд-
ните неща за жени-
те. Без значение дали 
ви възлагат допълни-
телна работа или от 
училището на дете-
то искат от вас нещо 
повече, или се отна-
ся до  очакванията на 
децата ви, партньора 
или приятелите ви. 
Изисква се постоян-
ство да се усетите, 
че се съгласявате по 
рефлекс, като по навик. Но веднъж усетите ли 
се, няма да казвате „да“ автоматично, а ще се 
научите да казвате „не“ по умел и тактичен, 
но твърд начин. 

Ще се изумите колко много енергия и вре-
ме ще освободи това от програмата ви, които 
можете да вложите в неща, които са ви при-
ятни и искате да правите.

Изтрийте „трябва“ от речника си. Всеки път, 
когато се чуете или си помислите как нещо 
„трябва“, спрете и си задайте въпроса „защо“. 
Хората, които запълват живота си с неща, ко-
ито смятат, че „трябва“ да правят, рядко са 
щастливи и удовлетворени. Заменете „трябва“ 
с „искам“ или „избирам“, за да видите как се 
променя животът ви.

заменете автоматичните негативни мисли 
с положителни. Да, това звучи като мантра от 
фентъзи книга, но не е толкова трудно. Жените 
наистина прекарват твърде много време в съм-
нения дали са достатъчно добри, достатъчно 
умни, достатъчно хубави, достатъчно поддър-
жани, достатъчно добри майки и т.н.

Следва в бр. 51-52 

Съвети

Житейски 
истини

Фран Сорин

д-р Дойчев в Пловдив. 
Тук се извършиха до-
пълнителни лазерни 
процедури. Благодаря 
сърдечно на лекари-
те Ковачев и Дойчев 
– хора със златни ръ-
це. Желая им здраве, 
дълъг живот и до дъл-
боки старини да разда-
ват сърцата и професи-
онализма си на хората.

Благодаря и на об-
служващия персонал, 
който компетентно и 
човешки се отнасяше 
към болните. 

Благодарност и на 
семейството ми – съ-
пругата Василка не 
пропускаше и ден, без 
да следи състоянието 
ми, на сина ми Геор-
ги и дъщерята Златка, 
които също намериха 
време да идват при 
мен, въпреки че са ан-
гажирани.

Благодаря и на на-
шия съсед Тихомир 
Кишнев и семейство-
то му, които станаха 
съпричастни към слу-
чилото се с мен. Благо-
даря на всички вас, ко-
ито ме изправихте на 
крака и сега съм почти 
на 100% възстановен!

Христо неделчев, 
с. Хрищени,  

обл. ст. загора
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Център на българщината
Добре е поне веднъж 

в годината да посетиш 
непознато място – град, 
район, страна, конти-
нент (последното, ако 

можеш). Така ще се по-
топиш малко или много 
в друг свят и ще започ-
неш да гледаш на своя с 
други очи. 

Искам да разкажа за 
едно кратко пътуване, 
което ме зареди с много 
енергия, прекрасни чув-
ства и незабравими впе-
чатления. Става въпрос 
за екскурзия не в чужби-
на, а до Банско, 4-5 дни, 
наситени с много бъл-
гарщина. 

Най-напред посети-
хме 

село доБърско 
Пътят до него върви 

по билото на планина-
та. Сравняват Родопи-
те със застинало море, 
но това сравнение е бе-
дно да разкрие красота-
та на планината – гледаш 
и не вярваш на очите си: 
обширни поляни (за съ-
жаление почти праз-
ни, само тук-таме кози 
или крави); малки сел-
ца, грейнали на есенно-
лятното слънце; бист-
ри поточета и рекич-
ки... Освен това тук е и 
границата между Родо-
пите и Пирин. Стигаме 
до с. Добърско – срав-
нително голямо село, с 
хубави къщи. Но наша-
та цел е църквата “Св. 
св. Теодор Тирон и Те-
одор Стратилат”.

Човекът, който ни по-
срещна, ни изнесе лек-
ция, която нямаше рав-
на на себе си. Говори ни 
за историята на църква-
та от най-древни време-
на и за автентичните ри-
сунки по стените, запа-
зени без никаква рестав-
рация 
о т т о -
г а в а . 
Когато 
дошли 
турци-
те, се-
л я н и -
те опу-
ш и л и 
стени-
те и те 
почер-
н е л и 
напъл-
но, ко-
ето за-
блудило поробителите 
и църквата не била раз-

рушена, тъй като е напо-
ловина под земята, ка-
квито били изисквани-
ята по онова време за 
християнските църкви. 

Обърна ни внимание на 
специфичните и един-
ствено тук намиращи се 
изображения, сред кои-
то изброи: 30 образа на 
жени – в никоя църква 
няма толкова много об-
рази на жени, най-мно-
го (14) има в църквата 
в Рилския манастир; об-
разите на св. св. Петър и 
Павел, които са нарису-
вани както Мона Лиза – 
следят те навсякъде, на 
която и страна да заста-
неш; оригиналния стро-
еж с малки прозорчета-
мазгали, дебели стени 
и два отвора (две про-

дълговати дупки) в про-
тивоположни стени на 

църквата, разположени 
на разминаваща се ви-

сочина, които осигуря-
ват постоянна темпера-
тура – около 20 градуса 
и лете, и зиме; и недо-
казаното и недоизказа-

но – наличието на 
космическа раке-
та сред рисунките, 
което представлява 
международен нау-
чен интерес; и още 
много други инте-
ресни неща, всичко 
подплатено с много 
патриотизъм, с мно-
го българщина, бли-
каща и от стихове-
те на Ат. Далчев (за 
“ослепените бойци 

на Самуила”), на Хр. Бо-
тев и Ив. Вазов, с които 
украсяваше речта си. 

Понеже денят все още 
не беше се приближил 
към своя край, шофьор-
ът предложи да ни за-
веде до 

разлог 
Впечатлението ни от 

този град кореспонди-
ра с всичко видяно до-
тук: чист, уреден цен-
тър,   шадравани, с из-
ложба на селскостопан-
ска продукция, актуал-
на за момента – тикви, 
царевица, картофи и др. 

И паметници както 

във всеки град, но тук и 
нещо по-различно: па-

метник 
н а 
с л ъ н -
цето и 
на жи-
вота, и 
на съз-
д а т е -
ля, и на 
д а л е ч -
н и т е 
предци. 

След 
т о л к о -
ва впе-
ч а т л е -
ния на 

другия ден бяхме оста-
вени да почиваме. Из-

ползвахме деня да раз-
гледаме 

Банско
 този път не организира-
но, а самостойно. 

Посетихме къщата 
музей на Неофит Рилски, 
църквата и музея на Ни-
кола Вапцаров. Неверо-
ятно впечатление ми на-
прави църквата – по-го-
ляма в България не бях 
виждала. В музея на Ва-
пцаров изгледахме кра-
тък филм за живота му 
и рецитация на негови 
стихове. За мен пред-
ставляваше истински 
интерес къщата на Нео-
фит Рилски. Посетихме 
Музея на Пирин. Импо-
зантна сграда, музейни-
те експонати малко, по-
вече снимков и текстов 
материал, но всъщност 
музеят включва и окол-
ността – гората и пъте-
ките в нея, конната ба-
за, пътя към планината. 

На другия ден тръг-
нахме рано към лифта, 

за да се изкачим на
 връХ БезБог

Тези, на които им бе-
ше за първи път качва-
нето на лифта, споде-
лиха после, че не било 

страшно, а вълшеб-
но. И как иначе – 
лифтът те носи над 
д ъ р -
вета и 
д о л и -
ща, ми-
н а в а ш 
к р а й 
зелени 
борове 
и ел-
ш а ц и , 
красо-
та не-
з е м -

на, слаб ве-
трец… По-
ловин час и 
си горе, до 
хижата край 
езерото под 
високия връх Безбог. 
Разказаха легендата за 
името. Когато турците 
дошли и се заканили да 
избият всички, които от-
казват да се покръстят, 
българите побягнали 
на две страни – едни-
те нагоре, другите на-
долу. Тези нагоре били 
посрещнати от озверя-
ла турска войска. „Няма 
ли бог, няма бог, няма 
бог” – викали българи-
те. Били избити всички, 

а мястото наречено Без-
бог. Тръгналите надолу 
приели мохамеданство-
то и спасили живота си.

На лифтената стан-
ция си позволихме удо-
волствието да хапнем 
бобена чорба, шкембе 
чорба, пържена прясна 
риба. “Прясна” в буквал-
ния смисъл – хванаха я 
пред нас в едно малко 
езерце. Разгледахме ра-
йона и... снимахме, сни-
махме.

Отправихме се след 
това към 

ваканЦионното 
селище „омая” 

Разположено е на 
обширна площ с две 
езера, едно естестве-
но и едно изкуствено, 
сред горите на Гоце 
Делчев. Намира се на 
километър и полови-
на от гръцката граница 
сред същинска висока 

девствена гора. Състои 
се от 7 еко къщички, на-
правени от пръст, ка-
мък и дърво, разпръс-
нати в гората. Пътят до 
всяка е цяло приключе-
ние. Вървиш през гора-
та, минаваш по дърве-
ни мостчета – вълшеб-
но и страшно. 

И името на всяка 
къща е уникално: “Че-
рупка”, “Приказна”, 
“Вълшебна”, “Въздуш-
на”, “Звездна”... Ори-

гинален е и строежът, 
и формата, и природа-
та наоколо – дънери 
са направени на стол-
чета, масичките и пей-
ките са от дърво, вхо-
дът към всяка се “затва-
ря” символично с дър-
вена вратичка. Всички 
с изключение на една 
са пригодени за двама 
души, т. е. за едно се-
мейство, с удобства за 
отдих, но на невъзмож-
на цена за нашего бра-
та – 260 лв. на ден плюс 
храната, затова гости-
те са предимно чужде-
нци. 

Мястото за се-
лището не е слу-
чайно – обика-
ляйки къщите и 
местността, стиг-
нахме до инте-
ресни високи и 
ниски, черни и 
сиво-бели, обли 
и нагънати ка-
мъни подобни 
на тези от Бело-
градчишките ска-
ли и на Побитите 
камъни. Жената 
ни показа място-

то и сподели, че преди 
десетина години било 
пусто, обрасло с тръ-
наци и храсталаци. Се-
га било частно – входът 
е 35 лв. за възрастни и 
15 лв. за ученици (пен-
сионерите май са били 
забравени). 

Завършекът на на-
шата екскурзия беше в 
гр. Гоце Делчев – два 
часа имахме за покуп-
ки и обиколки. Градът 
е много чист, блокове-
те, край които минах-
ме, са санирани чудес-
но, пазарът работеше... 
На другия ден след за-
куска се отправихме за 
Ловеч, заредени с пози-
тивна енергия.

проф. д.ф.н.  
стефка петрова

Добърско

Църквата "Св. троица" в Банско

омая

в разлог

връх Безбог

еко къщичка
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Детската танцова формация „Гайтан-
че“ от Ценово се завърна с множество на-
гради от поредното си участие 
в Патреш. Малките танцьо-
ри обраха овациите на 
публиката по време 
на Четвъртия фес-
тивал на детско-
то и младежко-
то изкуство 
„Нашите де-
ца хубави“. 
Представи-
телите от 
Ценово ка-
то безспор-
ни фавори-
ти заслуже-
но бяха отли-
чени с диплом 
за отлично пред-
ставяне и плакет за 
съхранение на бъл-
гарския дух и традиции. 
„За първи път се представи-
хме с новите комплекти от народ-
ни носии. Костюмите са изработени по про-
ект „Твоят час“. За съжаление това беше по-
следното участие на групата на фестивали 

през тази година“, сподели ръководител-
ката на „Гайтанче“ Камелия Леонова. Мал-

ките ценовчани се представи-
ха с два танца – „Седен-

чица“ и „Северняшки 
танц“. Всяко тяхно 

изпълнение бе-
ше бурно ап-

л о д и р а н о 
от публи-
ката, из-
пълнила 
до краен 
п р е д е л 
залата на 
ч и т а л и -
щето. 

До края 
на година-

та са пред-
видени поре-

дица от изяви 
на формация „Гай-

танче“ по време на ко-
ледните и новогодишни-

те празници в различни насе-
лени места на общината.

марий пEйчев

8 Фолклорно богатство

„Ãàéòàí÷å“ îïàçâà 
áúëãàðñêèÿ äóõ 

Íèíà Íèêîëèíà èçäèðâà 
ñòàðè íàðîäíè ïåñíè

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

От стр. 1
Умелото съавтор-

ство на Павлина Гор-
чева е принос в обога-
тяването на граовска-
та традиция. Песните 
й са особено предпо-
читани от младите в 
жанра. 

Перник е родният 
град на Павлина Гор-
чева. Народната музи-
ка, излъчвана по Наци-
оналното радио, пре-
дизвиква нейния ин-
терес към фолклорно-
то пеене. Едва 16-го-
дишна, след успешно 
представяне на кон-
курс, тя постъпва в 
Ансамбъла за народ-
ни песни на БНР, чий-
то хор по-късно става 
известен под името 
„Мистерията на бъл-
гарските гласове“. В 
този състав младата 
певица разгръща му-
зикалната си дарба. В 
много от хоровите си 
партитури композито-
рите Красимир Кюрк-
чиев, Стефан Мутаф-
чиев поверяват сола 
на тембристия й глас. 
Павлина Горчева за-
писва за фонда на БНР 
стилен репертоар. А 
бавните, т. нар. „сва-
товски песни“, с ха-

рактерното „тресене“, 
са признати за обра-
зец на граовското из-
пълнителско майстор-
ство. И днес младите 
таланти търсят помо-
щта й в овладяване на 
този виртуозен стил.

Тази година е юби-
лейна за Павлина Гор-
чева и повод за рав-

носметка и гордост от 
постигнатото. Ето как-
во сподели тя: 

Не съм имала учи-
тели. Това, което съм 
чула на времето, след 
войната, е от радио-
то. Слушах го в цен-
търа на града. От ви-

сокоговорителите зву-
чаха народни песни в из-
пълнение на Борис Ма-
шалов, Мита Стойче-
ва, Лалка Павлова, Ата-
наска Тодорова. Това 
ме привличаше. На се-
ло съм слушала как пе-
ят мои лели, но това, 
което чувах по радио-
то, беше различно. Ха-
ресвах тембъра на Бо-
рис Машалов, на Мита 
Стойчева – чувство-
то, което показваха в 
песните. Мечтаех да се 
докосна до тяхното пе-
ене. Тогава нямаше са-
модейност. Благодаре-
ние на това слушане и 
преповтаряне се явих 
на конкурс в БНР с пе-
сента „Стоян през го-
ра вървеше“. Въпреки 

шопе, шопе“ – стана ин-
тересна, а Стефан Му-
тафчиев написа хорова 
версия за ансамбъл „Тра-
кия“. В хор „Космически 
г л а с о -
ве“ с ди-
ригент 
В а -
ня Мо-
н е в а 
( д н е с 
х о р 
„ В а н я 
М о н е -
в а “ ) 
пях 18 
години. 
Н а с -
к о р о 
участ-
вах във 
в ъ л -
н у в а щ 
к о н -
ц е р т 
в Пер-
н и к . 
От 30 
години 
не бях 
ходила 
там да пея. Накрая едно 
момиченце излезе да ми 
поднесе цвете. Каза, че 
знае песента „Църнил-
чице девойче“ и я изпя-
хме заедно. Публиката 
беше щастлива. Довол-
на съм, че каквото съм 
създала, се пее и слуша 
от хората. Младите 
обичат песните ми.

 Не трябва да се за-
бравя в България народ-
ната песен – тя крепи 
духа на българина! Аз из-
тръпвам, преди да изля-
за на сцената, само ка-
то си помисля как ще се 
представя, как ще из-
държа… Хората, които 
идват да ни слушат на 

концерт, всеки път пла-
чат. Имам една песен 
„Макя Мара“ и още пре-
ди да започна да я пея, 
се вадят кърпичките. 

П о с л е 
р ъ к о -
в о д и -
телят 
на ед-
на гру-
па ми 
к а з а : 
„Да не 
си ми-
с л и ш , 
че за 
н е щ о 
д р у -
го пла-
ча – не, 
от те-
бе пла-
ча!“

П о 
случай 
8 0 - г о -
д и ш -
нината 
и на-
в ъ р ш -
в а н е 

на 64 години творческа 
дейност народната пе-
вица Павлина Горчева е 
удостоена със званието 
"Почетен гражданин на 
Перник”.

С цялата си артистич-
на дейност и творчест-
во тя се е доказала ка-
то ревностен пропаган-
датор и доайен на гра-
овските народни песни. 
Създала е едни от най-
известните си песни, 
обикаляйки перниш-
ките села и събирайки 
материал от местните 
баби и роднини. Твор-
чеството й е своеобраз-
на фолклорна история 
на Граово.

хари“, нищо не знаехме. 
Коста Колев, който бе-
ше корепетитор, изис-
кваше точно как тряб-
ва да пеем, от него на-
учих много. Това ми да-
де сили. Георги Бояджи-
ев, който беше в редак-
ция „Народна музика“, 
ми каза: „Ти си от За-
падна България, песни 
събирай, пей. Ще ти дам 
служебен магнетофон 
и отивай по селата“. 
Срещнах се с баби, ле-
ли. Текстовете им при-
ех, но мелодиите не ми 
допаднаха. Започнах да 
си измислям сама. Пър-
вите записи направих с 
оркестъра на Емил Ко-
лев. Заедно с Жоро Боя-
джиев дойдоха да ме поз-
дравят след прослушва-

нето с думите: “Видя ли, 
Павлинке, че имате пес-
ни“, но аз не им казах, че 
съм създала мелодиите. 
Направих трио „Граов-
ци“ с братя Митеви от 
Владая, създадох шоп-
ски секстет, за който 
направих песента „Ой, 

Нина Николина ще напра-
ви концерт с народни песни 
на 8 февруари в столичен 
клуб.  Събитието се подгот-
вя от доста време, защото 
освен популярни изпълне-
ния от българския фолклор 
тя ще представи и стари ме-
лодии, които не са записва-
ни до момента и ги е издир-
вала дълго.

Върху проекта заедно с 

Нина работят още някол-
ко музиканти, които също 
ще се качат на сцената. То-
ва са Калин Вельов, Мартин 
Ташев, Ясен Велчев и Таня 
Първанова.

В репертоара са вклю-
чени народни песни като 
„Яна”, „Лудо младо”, „Лале 
ли си, зюмбюл ли си”, „Из-
лел е Дельо хайдутин”, „Пус-
та младост” и др.

че“ от Ценово се завърна с множество на-
гради от поредното си участие 
в Патреш. Малките танцьо-
ри обраха овациите на 
публиката по време 
на Четвъртия фес-
тивал на детско-

ката на „Гайтанче“ Камелия Леонова. Мал-
ките ценовчани се представи-

ха с два танца – „Седен-
чица“ и „Северняшки 

танц“. Всяко тяхно 
изпълнение бе-

ше бурно ап-
л о д и р а н о 

от публи-
ката, из-
пълнила 
до краен 
п р е д е л 
залата на 
ч и т а л и -
щето. 

то изкуство 
„Нашите де-
ца хубави“. 
Представи-
телите от 
Ценово ка-
то безспор-
ни фавори-
ти заслуже-
но бяха отли-
чени с диплом 
за отлично пред-
ставяне и плакет за 
съхранение на бъл-
гарския дух и традиции. 
„За първи път се представи-
хме с новите комплекти от народ-

на година-
та са пред-

видени поре-
дица от изяви 

на формация „Гай-
танче“ по време на ко-

ледните и новогодишни-
те празници в различни насе-

от публи-

че беше на лъжовния 1 
април, още същия ден 
бях назначена. Бяхме 6 
млади певици. Заедно с 
още 6, които вече рабо-
теха там, направихме 
ансамбъл. Сега певици-
те са образовани, зна-
ят ноти, ние бяхме „слу-

Ëåãåíäà íà ãðàîâñêàòà ïåñåí
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Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

 Маски за шия 
и деколте

 специални маски са предназна-
чени за поддържане на тази част 
от тялото, която най-откровенно 
издава възрастта.
 подхранващо и овлажняващо 

действие има маската от 1 жълтък, 
1 ч. л. мед и 1 с. л. масло от авока-
до. смесете и нанесете на кожата 
за 15-20 минути. след това измий-
те с топла вода.
  мно-

го добре 
и з г л а ж д а 
б р ъ ч к и т е 
маска от 
ленено се-
ме. залей-
те 1 ч. л. се-
мена с по-
ловин ча-
ша гореща 
вода. сло-
жете да по-
ври на слаб 
огън 10 ми-
нути. пох-
лупете и 
изчакайте 
да изсти-
не малко, 
прецедете. нанесете топлата теч-
ност на шията и след 20-25 мину-
ти измийте. лененото масло също 
можете да използвате като маска. 

достатъчно е да го загреете.
 полезни са и редовните маслени 

компреси за обтриване на кожата 
на деколтето. напоете козметичен 
тампон с леко загрято растително 
масло и нанесете на кожата. отго-
ре сложете пергаментова хартия и 
кърпа. след 30 минути попийте не-
поетото масло със салфетка или се 
измийте. особено ефективни за та-

зи област са зехтинът, бадемовото 
и аргановото масло.

 Напълно е възможно винаги да 
имате чиста кухня, ако следвате след-
ните съвети:

1. Използвайте по-големи тендже-
ри, когато приготвяте ястия, Така ня-
ма опасност ястието да изкипи или да 
пръска навън.

2. Капаците на тенджерите и тига-
ните трябва да са обърнати на плота, 
за да не оставят мръсни следи по по-
върхността.

3. Мрежите за тиган са много прак-
тични. Поставени върху съда по вре-
ме на пържене, те не позволяват на 
мазнината да пръска навън. Мрежа-
та можете да използвате, когато гот-
вите на пара.

4. Дръжте лъжицата или черпака 
в съдинка до печката, а не директно 
върху плота.

чиСтАтА КухНя

своенравна артистка. Тя 
категорично отказва да 

доносничи. И кариера-
та й влиза в застой. Гур-
ченко е забравена. За да 
оцелее, участва на ден в 
по три концерта. Обика-
ля цялата страна, посе-
щава всички затънтени 
места, заводи, фабрики 
и пее...

 Но любовта не я оста-
вя. На характера й обаче 
трудно се издържа. Тя 
търси мъж, който да се 
отнася с нея както баща 
й – да помага във всичко 
и да я боготвори. Зато-
ва всички мъже в живо-
та си тя нарича „татко”.

 Първият й мъж „тат-
ко” става режисьорът 
Василий Ордински – с 12 

години по-голям от нея. 
Омъжвайки се за него, 

Л ю д м и -
ла разчи-
та не само 
на кварти-
ра в центъ-
ра на Мос-
ква, но и 
на главни 
роли във 
ф и л м и -
те му. Но 
с т р о г и я т 
художест-
вен съвет 
по прави-
ло не ут-
в ъ р ж д а -
ва за ро-
ля съпру-
гата на ре-
жисьора. 
Гурченко 
р а з б и р а , 
че по-на-
татъшни-
ят живот 

с Вася няма да се полу-
чи, че той не е в сила-
та и възможността си да 
стане неин личен режи-
сьор. И след година ис-
ка развод. 

 С втория съпруг - 
Борис Андроникашви-
ли, се срещат случайно 
в столовата на ВГИК. Ро-
мана си с Андроникаш-
вили Гурченко не крие, 
а се гордее с него. В Бо-
рис вижда идеала за 
мъж и баща. И макар ви-
наги да е пазела фигура-
та си, решава да роди. 

Дъщерята Мария, ко-
ято тя ражда в Харков, 
е със заешка уста. Не-
обходима е лека козме-

тична операция и всич-
ко минава без пробле-
ми. Но когато актриса-
та пристига в Москва с 
двумесечната Машенка 
на ръце, никой не ги ча-
ка на гарата. 

 Бракът с Борис Ан-
дроникашвили продъл-
жава само две години. 
Актрисата го изхвърля 
не само от своя, но и от 
живота на Маша. Май-
ката съзнателно изкоре-
нява всичко от дъщеря-
та, което смята за чуждо, 
дори фамилията му. 

 След развода започ-
ва голямата депресия 
за Гурченко в личен и 
в професионален план. 
Вкъщи започват да 
се появяват различ-
ни мъже. Людмила 
се омъжва за ак-
тьора Александър 
Фадеев-младши. 
Той е доведен син 
на един от най-зна-
менитите съветски 
писатели Алексан-
дър Фадеев (автор 
на романа „Млада 
гвардия”). Фадеев 
се оказва пияница 
и ревнивец. Семей-
ният им живот едва 
не завършва с тра-
гедия, когато той 
стреля по Люся и 
по случайност всич-
ко се разминава. 

 Следват още връзки 
и кратък брак с худож-
ника Борис Диодоров, а 
през 1967-а се появява 
съпруг номер 5 - Йосиф 
Кобзон. Певецът мечтае 
за дете и умолява Люся 

да роди, но тя е катего-
рична – не! И започва да 
го ревнува от неговите 
мнобройни поклоннич-
ки. За по-малко от три 
години, в които са заед-
но, те успяват да си ка-
жат доста тежки думи.

 През 1969-а умира 
баща й - мъжът, кой-
то остава най-важният 
човек в нейния живот. 
Две години след тежка-
та загуба Людмила сре-
ща пианиста Констан-
тин Купервайс, който е 
14 години по-млад от 
нея. Този съюз продъл-
жава 19 години, през 
които по признания на 
Купервайс той просто 

забравя местоимение-
то „аз”. Има момент, ко-
гато за известно време 
отношенията им дори 
прекъсват. И точно то-
гава (средата на 70-те) 
тя се сближава с Влади-

Орисана   да бъде звездаОт стр. 1
Талантът й изгря-

ва през 1956 г., когато 
на екраните в Съвет-
ския съюз излиза но-
вогодишната музикал-
на комедия „Карнавал-
на нощ”. Тя е даровита, 
млада и красива и знае 
това. Още в детството 
нейният баща Марк 
Гурченко е внушавал 
на Людмила, че е най-
добрата, тя е звезда. 

Именно той си ос-
тава най-важният мъж 
в живота на Людмила. 
Когато започва Вто-
рата световна война, 
бащата заминава на 
фронта. Люся е на пет 
и половина. Харков е 
превзет от немските 
войници. В двора на 
къщата им се събират 
хитлеристи и тя пее с 
цяло гърло пред тях – 
така, както татко й я е 
учил. Има и награда – 
гореща супа, най-вкус-
ното нещо на света. Та-
ка музиката ги спасява. 
Ще се окаже, че това 
не е за последен път. 
Точно в най-светлите 
и най-тъмните момен-
ти на живота й ще зву-
чи по някоя песен.

 През 1953 г. Люся 
лесно влиза във ВГИК, 
лесно получава и роля 
в знаменития филм на 
Елдар Рязанов „Карна-
вална нощ”. 

 След „Карнавална 
нощ” Гурченко продъл-
жава с още един филм 
– „Момичето с китара” 
(1958). Точно тогава от 
КГБ (съветските тай-
ни служби) пробват да 
вербуват красивата и 

мир Висоцки. Връзка-
та им никога не излиза 
на бял свят, но всички 
предполагат, че това е 
поредният й любовен 
роман. А снимката на 
Володя ще остане цял 
живот на видно място 
в дома й. 

 Второто раждане 
на Людмила Марковна 
в киното е през 1973-
а, когато на екрана из-
лиза филмът „Стари-
те стени” на режисьо-
ра Виктор Трегубович. 
И това е успехът! Фи-
лмите класика с нейно 
участие следват един 
след друг – „Двадесет 
дни без война”, „Сан-
тиментален роман”, 
„Полети насън и ная-
ве”, за да се стигне до 

„Сибириада” на 
Андрей Конча-
ловски, „Пет ве-
чери” на Никита 
Михалков, „Лю-
бимата жена на 
механика Гаври-
лов” на Пьотр 
Тодоровски и, 
разбира се, до 
страхотния „Га-
ра за двама” на 
Елдар Рязанов. 
И още, и още.... 
Тя се превръща 
в грандамата на 
съветското и ру-
ското кино, ста-
ва истинска ки-
нолегенда. 

Актрисата си 
отива от тоя свят съв-
сем неочаквано за 
всички. На 75 години 
след силен пристъп на 
остра сърдечна недос-
татъчност вечерта на 
30 март 2011 г. 

краСиви 
на вСЯка 
въЗраСт5. Когато рецеп-

тата позволява, гот-
вете в един и същ 
тиган или тендже-
ра, изваждайки яс-
тията и забърсвай-
ки дъното с кухнен-
ска хартия, за да от-
немете мазнината и 
аромата.

6. Не отлагайте 
миенето на съдове-
те за после, а изми-
вайте, щом приклю-
чите. Така на фина-
ла ще имате много 
малко за миене.

7. За да запазите кухнята мак-
симално чиста, гответе във фо-
лио. Приготвени във фолио, ястия-
та стават много ароматни. Може да 
използвате фолиото дори в тигана. 
Поставете го на дъното и завийте 
храната. 

8. Ще предпазите плота край печ-
ката и пода пред нея от мазни пръс-
ки и петна, ако покриете тези части 
с домакинска хартия преди готвене.

9. Каквото и да готвите, част от 
продуктите отиват в кофата за бок-
лук. Ще си спестите чистене, ако сло-
жите върху плота съд, в който да съ-
берете всички изрезки.

10. За да избегнете разсипването 
на пакетираните продукти,  поста-
вете всеки  един в малка найлоно-
ва торбичка и завържете.
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 продукти: червен боб - 2 ч. ч., моркови - 1 бр., лук 
- 1 глава, чесън - 4 скилидки, сол - 2 щипки, лют червен 
пипер - на върха на ножа, люти чушки - 1 бр., це-
лина - 1 стрък, черен пипер - 1/ 4 ч. л. млян, 
олио - 40 мл, доматено пюре - 2 с. л.

 приготвяне: Бобът се накисва от 
предната вечер, измива се, поставя се 
нова вода. След като бобът кипне, во-
дата се изхварля и се сменя. Процеду-
рата се повтаря още веднъж и бобът 
се оставя да ври на бавен огън 2 часа. 
Морковът се нарязва на ситни кубчета. 
Лукът и чесънът се нарязват на дребно, 
след което се запържват до прозрачно в ол-
иото. Добавя се морковът и всичко се готви още 4 
минути при непрекъснато бъркане. Целината се наряз-

ва на тънки кръгчета и се добавя към сместа.  Слага се 
доматеното пюре и всичко се разбърква, 

след което се готви още 3 мину-
ти при непрекъснато бърка-

не. Добавя се лютият чер-
вен пипер, черният пи-

пер и солта и всичко 
се разбърква отново, 
след което се сваля 
от котлона.  Лютата 

чушка се нарязва на 
ситно, дръжката и сем-

ките се отстраняват и на-
рязаната чушка се добавя към 

сместа. Тази смес се добавя към 
сварения боб, супата се пасира и се сервира веднага.

10 Вкуснотии в чинии

 Бобът е неизменна част от традицион-
ната българска кухня. той присъства на тра-
пезата ни от векове наред.  вкусният боб е 
много полезен за здравето. той може да пре-
дотврати сърдечносъдови заболявания, рак, 
диабет, мигрена, високо кръвно налягане. Бо-
гат е на изключително много витамини, мине-
рали, фибри и бавноразградими въглехидрати.  
Бобът е особено любим през зимата. Затова 
сме подготвили рецепти, които, надяваме се, 
ще ви харесат. Да ви е сладко! 

 в песто 

 в сос áолонезе

Ïо пèемонтсêè

в èталèансêа 
сóпа с маêаðонè

Ïо венеöèансêè

 Салата с ðèáа тон

 в меêсèêансêа сóпа 

в êþôтенöа сúс сос от ãúáè

в чоðáа с áеêон

- 1 глава, чесън - 4 скилидки, сол - 2 щипки, лют червен 
пипер - на върха на ножа, люти чушки - 1 бр., це-
лина - 1 стрък, черен пипер - 1/ 4 ч. л. млян, 

Бобът се накисва от 
предната вечер, измива се, поставя се 

рата се повтаря още веднъж и бобът 

доматеното пюре и всичко се разбърква, 
след което се готви още 3 мину-

ти при непрекъснато бърка-
не. Добавя се лютият чер-

вен пипер, черният пи-

се оставя да ври на бавен огън 2 часа. 
Морковът се нарязва на ситни кубчета. 
Лукът и чесънът се нарязват на дребно, 
след което се запържват до прозрачно в ол-
иото. Добавя се морковът и всичко се готви още 4 

пер и солта и всичко 
се разбърква отново, 
след което се сваля 
от котлона.  Лютата 

чушка се нарязва на 
ситно, дръжката и сем-

ките се отстраняват и на-
рязаната чушка се добавя към 

сместа. Тази смес се добавя към 

в êþôтенöа сúс сос от ãúáèв êþôтенöа сúс сос от ãúáè

 продукти: риба тон - 280 
г от консерва, червен лук - 
1 глава, червена чушка – 1, 
боб - 400 г, маслен, от кон-
серва, винегрет - 4 с. л., маг-
даноз - 3 с. л., черен пипер, 
маруля, чери домати - 8 бр. 
разполовени, сол

 приготвяне: Смесете 

рибата тон, нарязания чер-
вен лук, чушката и боба. 
Овкусете с винегрета, до-
бавете магданоза, овкусете 
със сол и пипер. 

 В 4 чинии наредете лис-
та маруля и разпределете 
сместа отгоре. Гарнирайте 
с чери домати и сервирайте.

 продукти: боб - 400 г от консерва, червен, боб 
- 400 г от консерва, бял, лук - 1 глава, джинджи-
фил - 1 щипка на прах, чесън - 3 скилидки, маг-
даноз - 10 стръка, люти чушки - 1 бр., лимонов 
сок - 2 с. л., зехтин - 2 с. л., кимион - 2 ч. л. млян, 
куркума - 1/2 ч. л., сол - 2 щипки

 приготвяне: Чесънът се реже на ситно и се 
смесва с джинджифила. Лукът се реже на шай-
би. Лютата чушка се нарязва на ситно. Магдано-
зът - на дребно. 

 Зехтинът се загрява и в него се запържват на 
силен огън лукът и лютата чушка за 2 минути. До-
бавя се куркумата, кимионът и всичко се пържи 
30 секунди. Добавя се чесънът и се разбърква. 

 Добавя се 1 чаша вода, лимоновият сок и маг-
данозът. Сместа се кипва, котлонът се намалява 
и всичко се готви под капак 4 минути на среден 
огън.  Фасулът се отцежда от соса в консервата 
и се добавя в съда на котлона. Добавя се сол и 
всичко се готви още 5 минути.

 продукти: телешка кайма - 250 г, 
лук - 1 глава, чесън - 1 скилидка, чушки 
- 2 бр., червена и зелена, гъби - 125 г 
пресни, доматено пюре - 125 г, бульон 
- 200 мл телешки, боб - 
400 г консервиран ма-
слен, риган - 1 с. л., под-
правки - на вкус, черен 
пипер, сол, масло - 30 г

приготвяне: Доба-
вете към разтопеното 
масло ситно нарязания 
лук и пресования чесън 
и задушете в покрит съд. Добавете те-
лешката кайма и я запържете, като не-

прекъснато я разбърквате. След това 
сложете ситно нарязаните гъби и чуш-
ки. Задушете всичко за няколко ми-
нути, след което добавете доматено-

то пюре, боба, бу-
льона и подправ-
ките.  Покрийте 
съда и оставете 
ястието да къкри 
още десетина ми-
нути, като от вре-
ме на време раз-
бърквате.  Подне-

сете ястието върху канапе от спагети 
или талятели.

 продукти: 2 ч.ч. боб, 50 г хляб, 1/2 
ч.ч. прясно мляко, 2 яйца, 20 г сушени 
гъби, 1 с.л. брашно, 2 с. л. галета, сол, 
магданоз, чубрица, 50 мл олио, 1 глава 
лук, 3 скилидки чесън, масло

приготвяне: Бобът се сварява. Хля-
бът се накисва в млякото, отцежда се, 
смесва се с боба. Добавят се яйцата, 
солта, магданозът, чубрицата. Оформят 
се кюфтета, овалват се в галета и се пър-

жат в предварително сгорещеното ол-
ио.  Гъбите се накисват в студена вода 
за 2 часа, отцеждат се и се бланшират 
във вряща подсолена вода. Нарязани-
ят лук и гъбите се задушават в масло. 
След като омекнат, се налива малко от 
бульона, в който са врели. Разтвреното 
в студена вода брашно се добавя към 
гъбите. Добавя се счуканият със сол че-
сън и се снема от котлона.

  продукти: боб - 
800 г (консер-
в и р а н ) , 
чуш-
к и 
- 

1 
бр. , 
бекон - 
200 г пушен, 
бульон - 800 мл, зелен-
чуков, зехтин - 1 с. л., 
червен пипер - 1 щип-
ка, магданоз - 7 - 8 стръ-
ка, сол - 1 ч. л.

приготвяне: Паси-
ра се 600 грама от бо-

ба. Добавят се бульо-
нът, запърже-

ният бе-
к о н 

и 

з а -
пърже-

ната чушка, 
нарязана на ивички, 
червеният пипер, ос-
таналият боб и солта. 

 Оставя се да поври 
на слаб огън и супата 
се поръсва с накълцан 
магданоз.

 продукти: боб - 180 г., бульон 
- 1.8 л зеленчуков (от кубчета), 
макарони – 100 г, малки, зехтин 
(олио) - 6 с. л., чесън - 2 скилид-
ки, магданоз, черен пипер, сол

 приготвяне: Предварително 
накиснатият за 1 нощ в студена 
вода боб се отцежда и заедно с 
бульона се кипва. Варете, докато 
бобът омекне, след което прех-
върлете половината боб с мал-
ко бульон в пасатор и пасирай-
те. Върнете пюрето при супата и 
кипнете отново. Добавете мака-
роните и варете още 10 минути. 
Междувременно загрейте 4 с. л. 
от зехтина (олиото) и запърже-
те чесъна. 

 Изсипете сместа в супата и до-
бавете магданоза. Овкусете със 
сол и черен пипер, поръсете с 
оставащия зехтин и поднесете 
веднага.

продукти: 150 г боб, 2 
моркова, 3 с.л. царевица, 1 
глава лук, 1 глава червен 
лук, 1 с. л. зехтин, червен 
пипер, магданоз, сол

800 г (консер-
в и р а н ) , 
чуш-
к и 
- 

нът, запърже-
ният бе-

к о н 
и 

1 
бр. , 
бекон - 
200 г пушен, 

з а -
пърже-

ната чушка, 

Страницата подготви
  Наталия ГЕНАДИЕВА

бобÚт - тðадèöèÿ è èзêóство

 продукти: бял боб - 1 ч.ч. сва-
рен, чесън - 2 - 3 скилидки, боси-
лек - 1 връзка, пресен, оцет - 1 
с.л., лимонов сок - от 1/2 лимон, 
зехтин - 3 с. л., тиквени семки - 2 
с. л., сол, черен пипер

 приготвяне: Белият боб се 
сварява и отцежда от водата. При-
бавят се обелените скилидки че-
сън и връзката босилек. Наливат 
се оцетът, лимоновият сок и зех-
тинът, добавят се тиквените сем-
ки, сол и смлян черен пипер на 
вкус и се миксират в блендер.

 Бобените кюфтета се поднасят топ-
ли, залети с гъбения сос и поръсени 
със ситно нарязан копър.

приготвяне: Зех-
тинът се загрява в ти-
ган и към него се доба-
вят нарязаните на куб-
чета моркови, наряза-
ният на кубчета лук и 
нарязаният на колел-
ца червен лук. Когато 
морковите омекнат, 
се добавя свареният 

боб, сладката царевица 
от консерва, разбърква 
се и се поръсва с под-
правките и пресния маг-
даноз.
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Äà çàñååì ìîðêîâè â îðàíæåðèÿòà
това е добре да се направи през 

първата половина на последния ме-
сец от годината. 

морковът се чувства най-добре 
при температури около 20 градуса. 
способни са обаче да растат и при 
доста по ниски температури от око-
ло 5 градуса, но по-бавно. издържат 
на минусови температури за изклю-
чително кратък срок. 

най-много вода е необходима на 
моркова при първоначалното му 
развитие. после поливайте умере-
но, но постоянно. ако поднасяте го-
леми порции вода, то морковите ще 
се напукат. морковът обича богати 

органични почви, особено обрабо-
тени допълнително с фосфорни и ка-
лиеви торове. сее се или разпръсна-
то, или на редове. ако предпочетете 
втория начин, а площта, с която раз-
полагате, е малка, то разстоянието 
между редовете трябва да е около 10 
до 12 сантиметра. имайте предвид, 
че за един квадратен метър морко-
ви са ви необходими около 0,6 гра-
ма семена при сеене на редове. дъл-
бочината на засаждане е два до три 
сантиметра.

от предзимно засетите в оранже-
рията моркови реколта очаквайте 
след около 100 дни от засяването. 
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Може би сте виж-
дали по наши-
те южни ку-

рорти импознтните 
и красиви бананови 
дървета, които пра-
вят пейзажа така ек-
зотичен. Пардон – ду-
мата дърво е непод-
ходяща, защото бана-
нът не е нито дърво, 
нито палма, а „висока 
трева” – това означа-
ва името му в превод. 
При все че ви се струва 
невероятно, банан мо-
же да бъде отгледан и 
в апартамент. 

Може би понякога си 
купувате „органични”, 
тоест нетретирани 
с химикали банани от 
магазина, но съвсем не 
е сигурно, че са такива.

За да сте сигурни 
100%, че бананите, кои-
то консумирате, са ис-
тински, най-добре е да 
си ги отгледате сами. 
Не мислете, че е много 
сложно. При достатъч-
но желание всеки би мо-
гъл да си отгледа този 
вкусен и полезен плод. 

Можете да си отгле-
дате бананово дърво 
чрез резници. 

След като се вкоре-
нят и се посадят, е не-
обходимо да изчакате 
появата на 15-17 листа. 
Едва след това банано-
вото дръвче ще започ-
не да дава плод. Кога-

то достигне този етап, в 
най-горната му част ще 
се появи листо с непра-
вилна пресечна форма, 
наподобяващо сърце. 
След това горната част 
на ствола се удебелява 
и от центъра на розет-
ката излиза голяма пъп-
ка с розово-лилав цвят.

След като се разтво-
ри, тя постепенно ще се 
спусне до пода. Краси-
вият цвят на бананово-
то дърво ще радва очи-
те ви близо една година! 

И докато в горната му 
част плодовете вече за-
почват да зреят, то те-

зи в долната тепърва 
започват да се офор-
мят. В периода от март 
до октомври бананът 
се тори на всеки 10-14 
дни. През зимния пери-
од торенето се извърш-
ва един път на 1,5-2 ме-
сеца. За да не изгорите 
корените на банановото 
дръвче, не бива да сла-
гате повече от 5-6 г тор 
на един литър вода при 
приготвянето на разтво-
ра. Торенето се извърш-
ва само на влажна поч-
ва, като химията изцяло 
е забранена. Най-добре 
да използвате органич-

на тор от кокошки или 
прасета. Предпочита ле-
ките почви, съдържащи 
пясък, листовка и торф.

как да се полива 
Полива се обилно 

през лятото сутрин ра-
но и вечер след залез. 
Вредно е да се пръскат 
листата с вода при слън-
чево време, защото има 
опасност от прегряване. 
През зимния период по-
ливките се намаляват, 
но се внимава почвата 
да не засъхне.

Банановото дърво 
обилно се тори по вре-
ме на израстване до ме-

сец септември. 
През зимния период 

торенето се спира. 
Идеално място за до-

брото развитие е слън-
чев прозорец през зи-
мата, а през лятото мо-
же да се изнесе на тера-
сата или в градината, но 
на място добре защите-
но от вятъра. Не понася 
температура под 12 гра-
дуса.Младите растения 
се пресаждат всяка про-
лет, а по-старите при не-
обходимост.

тънкости:
Декоративният банан 

е растение, което изис-

ква много място и голя-
ма саксия. 

При отглеждане на 
банана под 12 градуса 
съществува опасност от 
образуването на почве-
ни гъби. 

При температура над 
25 градуса бананът пу-
ска много издънки, ко-
ито отнемат силата му. 

Веднъж в седмицата 
трябва да се избърсват 
листата му с влажна кър-
па. Така не само се по-
чистват от прах, но чрез 
влагата се освежават и 
те стават по-лъскави и 
красиви. 

Това растение се на-
рича замиокулкас за-
миофолия. Но понеже 
истинското име е мно-
го завързано, за по-
кратко го наричат още 
замио или ЗЗ. Позна-
то е също като дърво-
то на желанията и рас-
тението на вечността. 
Може да се каже, че е 
сравнително младо по-
пълнение в съвремен-
ната флора, тъй като е 
представено за пръв 
път през 1996 г.

По произход идва от 
Африка и впечатлява 
с тъмнозелени, симе-
трично разположени 
листа. На височина дос-
тига средно до 1 м, за-
това е хубаво да пред-
видите повече място за 
него. Според фън шуй 
дървото на желанията 
привлича богатството, 
затова е подходящо и 

за отглеждане в офиси.
Замиокулкас е из-

вестно като едно от 
най-некапризните и 
издръжливи растения, 
затова може да сте си-
гурни, че няма да има-
те проблеми с отглеж-
дането му.

поливане
През зимата поли-

вайте растението, ко-
гато видите, че почва-
та е суха. През лятото 
е достатъчно веднъж 
седмично, като само в 
най-горещите седмици 
може да увеличите до-
зата на два пъти. 

Трябва много да вни-
мавате да не го препо-
леете, защото листата 
му започват да гният. 
Също никога не пулве-
ризирайте директно, а 
от време на време за-

Толкова е хубаво, кога-
то можем сами да си про-
изведем зеленчуци в до-
машни условия. Един от 
най-лесните за отглежда-
не, а същевременно при-
тежаващ мощна лечеб-
на сила е зеленият лук. 
Обикновено го използва-
ме за кулинарни цели, но 
той влиза и в състава на 

много природни рецепти 
за здраве и красота. За-
това ви предлагаме един 
лесен начин, по който мо-
же да си произведете са-
ми пресен лук в къщи. 

За целта просто при-
гответе голяма пластма-
сова бутилка, малко ро-
хкава пръст и здрави гла-
ви стар лук (може да из-

ползвате и арпаджик). 
Запълнете бутилката с 
пръст. После внимател-
но направете отвори по 
нея и поставяйте в тях 
главите лук с корените 
навътре. Така ще могат 
да поемат от водата, ко-
ято наливате единстве-
но през гърлото на ши-
шето.

През дупките по бу-
тилката после ще изля-
зат новите зелени пера. 
Поставете тази удобна 
инсталация на слънче-
во и топло място в дома 
си и не забравяйте ре-
довно да поливате.

Не след дълго ще се 
радвате на домашно 
произведен пресен лук.

Има и още един вари-
ант, по който да си на-
правите собствен зелен 
лук. Просто забийте ши-
шето с гърлото надолу в 
предварително подгот-
вена саксия с пръст. Ето 
го и резултата!

бърсвайте листата.
светлина

Поставете растени-
ето на място с шаре-
на сянка. Замиокулкас 
не понася директната 
слънчева светлина, из-
държа на сянка, но не 
за постоянно. През сту-
дените месеци го дръ-
жте в близост до про-
зореца и не оставяйте 
температурата в поме-
щението да пада под 12-
14 градуса.

почва
Подходяща е добре 

дренираната, рохкава, 
богата на хранителни 
вещества почва. Опи-
тайте със смес от пясък, 
торф, листовка. Може да 
наторявате растението 
в началото на пролетта 
с тор за кактуси.

пресаЖдане и 
размноЖаване
Трябва да пресажда-

те замиокулкас всяка 
година на пролет. Раз-
множаването пък мо-
же да става с откъснато 
листо, но захващането е 
трудно.

внимание!
Дръжте растение-

то нависоко, ако има-
те домашни любимци 
или малки деца, защо-
то всичките му части са 
отровни.
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България отново се тресе 
от протести. Хората се оп-
лакват от конкретни мер-

ки на властите: данъка върху 
старите коли, поскъпването на 
бензина, очакваните повише-
ния на „Гражданска отговор-
ност“ за колите, недопустимия 
език спрямо майките на деца с 
увреждания. Всяка от тези мер-
ки на властите, макар и дребни 
на вид, преливаше чашата на 
търпението.

Главните причини за натру-
пания гняв на хората обаче са 
много по-дълбоки. Все по-на-
стойчиво протестиращите из-
тъкват негодувани-
ето си от безкрай-
но тежкия живот от 
20-25 години: ни-
ските заплати и пен-
сии, растящите це-
ни, повсеместната социална и 
нравствена несправедливост, 
лошото здравеопазване, лич-
ната и имотната несигурност, 
липсата на бъдеще за децата 
им в тази разградена държава, 
закърнялата социална чувстви-
телност на управниците спря-
мо тежненията на трудовите хо-
ра, сервилното поведение на 
нашите управници пред запад-
ните им „началници“, растяща-
та престъпност и корупция. За 
българските управници е по-
важно как ги оценяват рейтин-
говите агенции и докладите на 
европейските бюрократи, от-
колкото собственият им народ.

Хората все по-трудно пона-
сят унизителното положение, 
в което живеят 70% от тях, и 
охолството на други 5-6%. Расте 
пропастта между гражданите, 
от една страна, и управниците 
и олигарсите, от друга. Те живе-
ят в оградени жилищни кварта-
ли с ограничен достъп на външ-
ни хора. Жилищата им са ка-
то царски палати. Извън лук-
созните им домове и кабинети 
въоръжени ескорти ги охраня-
ват от народната любов. Деца-
та им учат в чужбина. Почиват в 
далечни екзотични курорти на 
хиляди километри от България. 
Милионните им спестявания в 
пари, ценни книжа и имоти съ-
що са в чужбина.

Много от тях имат двойно 
гражданство, за да го използ-

ват ако им се наложи да напус-
нат България. Те говорят на раз-
лични езици, живеят в различ-
ни светове, споделят различни, 
т.  нар. „евроатлантически“ цен-
ности и все по-трудно се разби-
рат с милионите българи. Въл-
нуват ги повече западните мо-
дерности, а не масовата бед-
ност и хроничният дефицит на 
социална справедливост в Бъл-
гария. Стигна се дотам, че про-
тестиращите все по-често на-
стояват за „смяна на системата“.

Управниците дори не раз-
бират какво дразни най-много 
гражданите на България. След 

оставката на скандалния вице-
премиер ни уверяват, че обста-
новката ще се успокои и упра-
влението ще се стабилизира. 
Макар че в последното си из-
явление, вместо да се извини, 
той увери противниците си „да 
не бързат да се радват, защо-
то борбата му ще продължи“. 
Преструват се, че не разбират 
и още по-лошо е, ако наисти-
на не разбират, че натрупани-
ят гняв и омерзение от тяхното 
управление са много по-дъл-
боки и вече необратими. Те не 
може да се неутрализират с по-
ловинчати извинения и дори с 
оставки!

Нужна е много по-дълбока 
промяна. Не само в личностите, 
но и в икономическата и соци-
алната политика и във функци-
онирането на държавните ин-
ституции! По-скоро в тяхното 
възстановяване. Защото напо-
следък всички важни и недотам 
важни решения у нас се вземат 
от един човек, а не от установе-
ните от Конституцията институ-
ции. Властите отказват упори-
то да посегнат на богатите. На-
против, осигуряват им най-ни-
ските в ЕС данъци върху дохо-
дите, печалбата, дивидентите, 
имотите и големите наследства. 
Но с лекота посягат на мизер-
ните доходи на милионите без-
защитни бедни хора, които по 
принуда карат 20-25-годишни 
автомобили и  рискуват дори 

живота си, защото не могат да 
си купят нови. И за това сега ги 
наказват. Не е ли това чудовищ-
но недоразумение на самоза-
бравили се управници!

Явно е, че продължително-
то авторитарно управление ги 
е откъснало от мъките на мили-
оните българи! Помислиха си, 
че са незаменими. Започнаха да 
вярват, че след като те живеят 
в охолство със своите 8-10 хил. 
лв официални месечни доходи 
(а неофициалните си ги знаят 
само те), същото е и при двата 
милиона пенсионери и ниско 
платени работници със сред-

ни месечни доходи 
от 300-350 лв. на чо-
век. Защо не се за-
питат как се оцеля-
ва с 250-300-350 лв. 
на месец?

Нашият народ наистина не 
заслужава такава унизителна 
участ – бетониран на послед-
но място в ЕС по всички лоши 
показатели в икономиката и из-
вън нея. По качеството на жи-
вота изоставаме все повече не 
само от западноевропейските 
страни, но и от източноевро-
пейските. А и от нашите съседи, 
с които преди 30 години бяхме 
на сходни позиции. 

Българите все повече се 
дразнят от лъжите на управни-
ците, че животът им се подо-
брявал благодарение на тяхно-
то мъдро управление, което те 
смятат за най-доброто от всич-
ки досега през последните три 
десетилетия. Така казвали и от 
Брюксел, макар че нашите хо-
ра не го чувстват тук по собст-
вените си кесии и хладилници.

Правя този кратък, но гор-
чив анализ, за да обясня на уп-
равниците защо търпението на 
хората се изчерпи, чашата пре-
ля и те излязоха на улиците въ-
преки застудяването. Дано раз-
берат истинските причини за 
започналия бунт!

Така повече не може. Необ-
ходими са екстрени и спешни 
мерки за подобряване живота 
на хората. Не приказки, а реал-
ни спешни мерки. 

проф. иван ангелов
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безпочвено самодоволство

така повече не 
може да се живее

Сит на гладен не вярва
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Безпочвеното само-
доволство на управля-
ващите получи пореден 
удар. България се е сри-
нала с 9 места в попу-
лярното изследване на 
Световната банка „Да 
правиш бизнес”. В него 
страната ни е 59-а, а го-
дина по-рано бе на 50-а 
позиция. Още по-лошо-
то е, че за нас това е по-
редно пропадане. Вече 
трета година страната 
ни влошава представя-
нето си. Според новия 
доклад оазисите за биз-
неса са Сингапур, Да-
ния и Хонконг. И дока-
то България се тътри на 
непрестижната 59-а по-
зиция, близки нам дър-
жави като Грузия и Ма-
кедония заемат впечат-
ляващите шесто и десе-
то място.

Както е известно, Све-
товната банка прави 

подреждането по огро-
мен брой критерии, за 
да ориентира инвести-
торите кои са страните 
с дружелюбна бизнес 
среда и с реформатор-
ски правителства, къде-
то най-вече си заслужа-
ва да се влагат пари и 
усилия. 

Кои са слабите и сил-
ните места на България? 
Ахилесовата пета е по-
зната от предишни го-
дини – например данъ-
ците у нас може и да не 
са високи, но плащане-
то им отнема много вре-
ме на фирмите и по то-
зи критерий страната ни 
се оказва на 92-о място. 
Още по-зле е положени-
ето с процедурите за от-
криване и регистриране 
на фирма – България е 
99-а по този показател. 
Но и това не е най-лошо-
то. Кошмарът с трудно-

то присъединяване към 
електромрежата остава 
и България е класирана 
на унизителното 147-о 
място. Всичко това по-

твърждава критиките 
към българското прави-
телство, че е силно в де-
магогията, но в рефор-
мите никак го няма.

Все пак трябва да от-
четем и забележително-
то 37-о място в катего-
рията „снабдяване със 
строително разреши-
телно”. Вероятно то има 
връзка и с особената 

слабост на кабинета „Бо-
рисов” към строителния 
бизнес и желанието му 
да ускори изграждането 
на магистралите и усво-

яването на бюджетните 
пари и на еврофондове-
те за пътища, пречиства-
телни станции, депа за 
отпадъци, „безплатно” 
саниране и прочее.

Въпреки непрекъсна-
тите хвалби на правител-
ството за бизнес средата 
у нас, не само че няма 
прилив на чужди инвес-
тиции в България, но се 

наблюдава и отлив. Ста-
тистиката на БНБ показ-
ва, че само през първи-
те 6 месеца на тази го-
дина чужди инвеститори 
са изтеглили 161 млн. ев-
ро от капиталовложени-
ята си. Това е близо 50% 
срив на преките чужди 
инвестиции в сравнение 
със същия период на ми-
налата година.

А като се прибави към 
всичко това, че изпад-
нахме на 51-о място по 
конкурентоспособност 
в класацията на Светов-
ния икономически фо-
рум за 2018 г. от 49-о 
през миналата година, 
правителството едва ли 
има основание за хвал-
би. Още повече че из-
следването по този по-
казател се основава съ-
що на огромен брой кри-
терии, включително и за 
ефективност на полици-

Духът напусна бутилката. 
Хиляди българи се вдигнаха 
на протест. Вторият човек в 
ГЕРБ – Цветан Цветанов, ви-
дя в уличните барикади про-
вокация и политически дейст-
вия за дестабилизация. 

Каквато и да е конкрет-
ната причина, факт е, че ня-
ма как хиляди хора да изля-
зат на улицата след заповед. 
Няма как да избуи недовол-
ството, ако българите са до-
волни. А те излязоха повсе-
местно. Защото вече е не-
търпимо непрекъснато да па-
да жизненият ни стандарт. И 
не толкова за настоящето, а 
с оглед и на бъдещето. Ско-
кът на цената на бензина бе 
„гарниран” с шокиращо ка-
то мотиви поскъпване на за-
страховката „Гражданска от-
говорност”, както и с още по-
абсурдно вдигане на данъка 
за стари ав-
т о м о б и л и . 
Успоредно 
с това бав-
но и поле-
ка, без мно-
го да се шу-
ми и неза-
белязано за 
официалната статистика ска-
чат и цените на стоки от пър-
ва необходимост – на млечни-
те продукти, зеленчуци, пло-
дове, наред с официално ре-
гистрираното поскъпване на 
хляба. Има усещане, че пред-
стоят много тежки времена с 
оглед на материалното оце-
ляване.

Налице е чувство и за то-
тална разсипия в държавата 
– лобизъм, кражби, умишле-
на безстопанственост. Напъл-
но нормално е в тази среда 
по улиците да излезе гнев-
но множество, щом се поя-
ви повод. За капак пределно 
ясно е, че не някакви висши 
морални мотиви водят влас-
тта, а безскрупулен лобизъм 
и задоволяване на интереси 
– корпоративни и собствени. 
Е, как това врящо гърне да не 

избухне като бомба?!
По повод на все по-разраст-

ващите се протести, които об-
хващат цялата страна и в тях 
участват вече стотици хиля-
ди хора, вездесъщият Цветан 
Цветанов рече, че българите 
трябва да избират между ”по-
литическа стабилност” и хаос. 
Финансовият министър Вла-
дислав Горанов отбеляза, че 
данъкът за старите коли щял 
да скочи колкото две кутии 
цигари. И нито дума за спи-
ране на корупцията, кражбите, 
дори за елементарна поправ-
ка на системата, която едни 
убива, а други мори. Тотална 
липса на адекватност показват 
управляващите, нямат елемен-
тарна представа каква точно е 
болката на българина. Демон-
стрират безпардонна наглост 
– просто не им пука за обик-
новения човек. Нищо чудно 

скоро протестиращите да бъ-
дат окачествени като „уж бе-
дни българи”. Сита власт на 
гладен народ не вярва.

Протестът е многолик. С не-
ясни лидери и разностранни 
искания и затова е сложен за 
овладяване. Трудно премиер-
ът Борисов ще налее „някол-
ко милиона”, за да успокои 
страстите, на кого точно да 
ги даде. 

От друга страна е видно, че 
най-големият враг на насто-
ящото управление е самото 
то – колкото по-дълго се за-
държи на власт, толкова по-
вече ще е омаломощено от 
себе си и мразено от бълга-
рите. В тази ситуация на гняв 
единственото ясно е, че ако 
някой наистина свали ГЕРБ и 
т. нар. патриоти, това ще бъ-
дат те самите.    

ята, качество на здраве-
опазването, свобода на 
медиите. Изследване-
то показва, че по някои 
показатели родината ни 
прилича повече на дър-
жава от Третия свят, от-
колкото на член на Ев-
ропейския съюз. Спо-
ред изследването стра-
ната ни дава твърде слаб 
отпор на организирана-
та престъпност – 116-ото 
място е доста показа-
телно и то потвърждава 
колко е вярна приказка-
та, че другите държави 
си имат мафия, а у нас ма-
фията си има държава. 

 Анализирайки всич-
ки тези данни, се убеж-
даваме колко безпочве-
ни са твърденията, че то-
ва правителство, което 
по много показатели во-
ди страната ни към дъ-
ното, нямало алтерна-
тива. Ако е така, жалко 
за България и за нейния 
народ.  

атанас Цветанов
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петък, 14 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 Обзор “Лига Европа”
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: 

“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 с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Glo Bal Kan
0:35 Пътят към Хуарес
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, 15 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 Намален капацитет
16:35 Гневната Америка
17:10 Шоуто на Греъм Нортън
17:55 Извън играта
18:40 Турция през погледа на 

Саймън Рийв               
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Дамите в лилаво
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Загадки при 

разпродажби
0:15 Код “Червено”
1:50 Турция през погледа на 

Саймън Рийв               
2:50 Дамите в лилаво
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

неделя, 16 декември   
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Стройковци
6:55 Внимание, роботика
7:20 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 Сграда на годината 2018
14:00 Библиотеката
15:00 Да се влюбиш в Грейс
16:45 Частните музеи в Чехия: 

Музей на мънистата
17:00 Фестивалът в Гластънбъ-

ри
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Пет минути от Рая
22:45 По света и у нас
23:00 Мустанг
0:40 Да се влюбиш в Грейс
2:25 Студио “Х”: Загадки при 

разпродажби
4:00 Извън играта
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

понеделник, 17 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
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
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 Клуб “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 Клуб “История.BG”
4:20 Викингите 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вторник, 18 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
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Мили Бате - писма на 

един дакел
15:30 Патиланско царство
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
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 Малки истории
4:20 Викингите 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряда, 19 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
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Мили Бате - писма на 

един дакел
15:30 Патиланско царство
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
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 Викингите 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 София
3:15 Дойче Веле: Шифт
3:30 Лампедуза на хоризонта
4:20 Викингите 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

четвъртък, 20 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
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Мили Бате - писма на 

един дакел
15:30 Патиланско царство
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
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!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортист на годината
22:00 Суфле Д’Аморе
23:00 По света и у нас
23:25 Вечната музика
23:55 Викингите 3
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Пет минути от Рая
4:15 Улови момента с Милен 

Атанасов
4:45 Викингите 3
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

петък, 14 декември 
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
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
14:55 10 000 крачки 
15:05 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Приказки от двора на 

баба Тодора
16:35 Златни ръце
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”  
17:15 Натисни F1
17:30 Пътешественикът сред 

звездите
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки 
19:20 Призовка за Сара
21:00 Япония днес
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Чудният Бокачо
1:25 Музика, музика...
1:55 В близък план
2:25 Призовка за Сара
4:00 Откакто свят светува 
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБота, 15 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 
9:15 Олтарите на България
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 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 С Варна в сърцето
15:45 Приятелите ме наричат 

Чичо
17:15 Шифт
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Труман
22:15 Евроновини: В бъдещето
22:30 По света и у нас
22:45 Добър ден с БНТ 2
23:45 Америка днес
0:40 Туристически маршрути
1:10 Труман
3:00 Ти помниш ли...
3:55 Време за губене
4:25 Туристически маршрути
4:55 Рецепта за култура 
5:45 Домът на вярата 

неделя, 16 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 
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Концертен цикъл „Сцена 

и маски“
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 На първия ред на ис-

торията: Проф. Михаил 
Неделчев с Григор Пър-
личев

15:30 Ленти и документи 
16:15 “Отклонение” /80 години 

от рождението на Неве-
на Коканова/

17:30 На опера с БНТ 2: “Лебе-
дово езеро” по Чайков-
ски

18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Днес и утре
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Етнофокус
21:00 Концерт на Виенската 

филхармония
22:45 По света и у нас
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Афиш
0:15 Пътешествия
0:45 Музика, музика...
1:15 Концертен цикъл „Сцена 

и маски“
2:45 Япония днес: Красотата 

на природата
3:00 Репетиция
3:30 Младите иноватори 
4:00 Пътешественикът сред 

звездите
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

понеделник, 17 декември
06:00 Къщата на думите
06:25 10 000 крачки 
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

08:00 Пътешественикът сред 
звездите

08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
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 Къщата на думите
16:30 Моето куче-спасител
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

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 Сграда на годината 2018
23:00 По света и у нас
23:25 Анна Герман
01:10 Натисни F1
01:25 Златни ръце
01:35 Знание.БГ 
02:05 60 минути за култура
03:00 Репетиция

03:30 Младите иноватори 
04:00 Часът на зрителите
04:30 Библиотеката
05:30 Пътувай с БНТ 2

вторник, 18 декември 
 6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Матовият род
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 Къщата на думите
16:30 Тими каучука
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

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 Ана Каренина
21:00 Евроновини
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Анна Герман
1:10 Натисни F1
1:25 Знание.БГ 
1:55 60 минути за култура
2:50 Ана Каренина
4:30 Библиотеката

5:30 Пътувай с БНТ 2

сряда, 19 декември 
 6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Съдби човешки
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 На опера с БНТ 2: “Лебе-

дово езеро” по Чайков-
ски

14:00 60 минути за култура
14:55 Златни ръце
15:05 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Ангел
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Новодомци”
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 Ана Каренина
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Анна Герман
1:10 Натисни F1
1:25 Знание.БГ 
1:55 60 минути за култура
2:45 Ана Каренина
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

четвъртък, 20 декември 
 6:00 Къщата на думите
6:25 10 000 крачки 
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Новодомци”
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  Фокусничката Лили
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

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 Коледен случай
20:50 Япония днес
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Анна Герман
1:10 Натисни F1
1:25 Знание.БГ 
2:00 60 минути за култура
3:00 Коледен случай
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

петък, 14 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 Открито с Валя Ахчиева
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
17:30 Притъмнее ли - значи е 

на разсъмване
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 

съБота, 15 декември 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Открито с Валя Ахчиева
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Притъмнее ли - значи е 

на разсъмване
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Умирай само в краен 

случай
14:30 България от край до 

край 5
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Момчето си отива /80 

години от рождението 
на Невена Коканова/

22:20 Концерт на Теодосий 
Спасов трио и Теодора 
Енаке-Аиша /Румъния/

23:20 Часът на зрителите
23:50 По света и у нас
0:10 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, 16 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 Умирай само в краен 

случай
14:45 Олтарите на България
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 Не си отивай /80 години 

от рождението на Неве-
на Коканова/

22:20 Нощни птици
23:20 По света и у нас
23:35 Сграда на годината 2018
0:35 На опера с БНТ 2: “Лебе-

дово езеро” по Чайков-
ски

1:05 Извън играта
1:50 Отблизо с Мира
2:50 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:50 Денят започва с Георги 
Любенов

понеделник, 17 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 Клуб “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, 18 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: СПА богат-

ствата на Варна
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
5:45 Малки истории

сряда, 19 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 Арт стрийм 
22:00 На опера с БНТ 2: “Лебе-

дово езеро” по Чайков-
ски

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 с Милен 

Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира

четвъртък, 20 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 Клуб “История.BG”
13:30 Домът на вярата 
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
20:30 Любовта начин на упо-

треба: “Ключът”
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
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
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Библиотеката
3:35 №1 Туризмът: СПА богат-

ствата на Варна
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bTV сиНема

БТв комеди

петък, 14 декември
06:00  „Томас и приятели”
06:30  „Тази сутрин”
09:30  „Преди обед”
12:00  bTV Новините
12:30  „Шоуто на Слави” 
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит”  еп. 21
15:00  Премиера: „Шест сес-

три”  с.4, еп. 7
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта”  
с.2, еп. 71

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. 165
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението”  с. 1, еп.69
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.11
01:00  „Къща от карти”  с.5, 

еп.10
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:00  „Приятели“  с.10
04:50  „Опасни улици”  с.11, еп. 

128
05:30  „Ловци на храна“ – пре-

даване за кулинарен 
туризъм

съБота, 15 декември
06:00  „Гимназия за чудовища: 

Наелектризирани” 
07:00  „Двама мъже и полови-

на”  с.10, еп. 1,2
08:00  „Тази събота и неделя” 
11:00  „Cool…T” 
12:00  bTV Новините
12:30  „Мутра по заместване“  

с.4, еп.7
13:00  „Барабанистка: Нов 

ритъм” - комедия, драма, 
музикален (САЩ, 2014), 
режисьор - Били Уудръф, 
актьори - Александра 
Шип, Ленърд Робъртс, 
Джордън Калъуей, Джеф 
Пери, Марио Ван Пебълс 
и др.

15:00 „Бригада Нов дом“ – со-
циален проект с водеща 
Мария Силвестър

16:00  „Мармалад” – токшоу
18:00  „Карбовски: Втори план“ 

– документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

19:30  bTV Репортерите – поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00  Мегахит: „Хвани ме, ако 
можеш” 

22:50  Мегахит: „Приятелю, Тед 
2“ 

01:00 „Гранд хотел Будапеща“ 
02:50  „Карбовски: Втори план“ 

/п./ – документална по-
редица

03:40  „Мармалад” /п./ – ток-
шоу 

неделя, 16 декември
05:30  „Приключенията на 

празничния отряд” 
07:00  „Двама мъже и полови-

на”  с.10, еп. 3,4
08:00  „Тази събота и неделя”
11:00  „Търси се…” – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00  bTV Новините – обедна 

емисия 
12:30  „НепознатиТЕ: Невена 

Коканова“
13:00  „Вината в нашите звезди“
15:30  „Северополис“ 
17:00  „120 минути”
19:00  bTV Новините – цен-

трална емисия
19:30  bTV Репортерите – поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

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

23:00  „Папараци“ – телевизио-
нен таблоид 

00:00  „ Странични ефекти” 
- трилър, драма, кри-
минален (САЩ, 2013), 
режисьор - Стивън Со-
дърбърг, актьори - Руни 
Мара, Чанинг Тейтъм, 
Джуд Лоу, Катрин Зита-
Джоунс и др.

02:00  „Изнудвачът” - драма, 
екшън, трилър (Канада, 
Великобритания, 2007), 
режисьор - Майк Бар-
кър, актьори - Пиърс 
Броснън, Мария Бело, 
Джерард Бътлър и др.

03:40  „Търси се…” 
05:30  „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

понеделник, 17 декември
06:00  „Томас и приятели” 
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави”  
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 22
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” – сериал, с.4, еп. 8
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.2, еп. 72

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

следници“ еп. 166
19:00  bTV Новините – цен-

трална емисия 
20:00  Празничен мегахит: 

„Критична точка” - 
екшън, криминален, 
трилър (САЩ, Германия, 
Китай, 2015), режисьор 
- Ериксън Кор, актьори 
- Едгар Рамирес, Люк 
Брейси, Тобиас Сантел-
ман, Рей Уинстън, Тереза 
Палмър и др. 

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

23:30  bTV Новините – късна 
емисия  

00:00  „Кости”– сериал, с.5, 
еп.12

01:00  „Къща от карти” – сери-
ал, с.5, еп.11

02:00  „Преди обед” /п./ – ток-
шоу

04:00  „Приятели“ – сериал, 
с.10

04:50  „Опасни улици”– сериал, 
с.12, еп. 9

вторник, 18 декември
06:00  „Томас и приятели” 
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави”  
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 23
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” – сериал, с.4, еп. 9
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта”с.2, 
еп. 73

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи на-
следници“ еп. 166

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия  

20:00  Празничен мегахит: 
„Секретна квартира“ – 
екшън, мистери, трилър 
(Южна Африка, Япония, 
САЩ, 2012), режисьор - 
Даниел Еспиноза, актьо-
ри - Дензъл Уошингтън, 
Райън Рейнолдс, Робърт 
Патрик, Джоел Кинаман, 
Вера Фармига, Сам Ше-
пърд и др.

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

23:30  bTV Новините – късна 
емисия  

00:00  „Кости”– сериал, с.10, 
еп.1

01:00  „Къща от карти” с.5, еп.12
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу  
04:00  „Приятели“ с.10
04:50  „Опасни улици”– сериал, 

с.12, еп. 10

сряда, 19 декември
06:00  „Томас и приятели” 
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави”  
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 24
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 10
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” с.2, 
еп. 74

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. 168

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия  

20:00  Празничен мегахит: 
„Наследството на Борн” 
- - екшън, криминален, 
трилър ( САЩ, Япония, 
2012), режисьор - Тони 
Гилрой, актьори - Дже-
ръми Ренър, Скот Глен, 
Едуард Нортън, Дона 
Мърфи, Рейчъл Уайз 

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

23:30  bTV Новините – късна 
емисия  

00:00  „Кости”– сериал, с.10, 
еп.2

01:00  „Къща от карти” с.5, еп.13
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу  
04:00  „Приятели“ с.10
04:50  „Опасни улици”– сериал, 

с.12, еп. 11
05:30  „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

четвъртък, 20 декември
06:00  „Томас и приятели” 
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините – обедна 

емисия
12:30  „Шоуто на Слави”  
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 25
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 11
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” с.2, 
еп. 75

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“ еп. 169
19:00  bTV Новините – цен-

трална емисия  
20:00  Празничен мегахит: 

„Еверест“
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия  
00:00  „Кости”– сериал, с.10, 

еп.3
01:00  „Черни платна” с.4, еп.1
02:00  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу 
 04:00  „Приятели“ с.10
04:20  „Стъпка по стъпка“ с.7
04:50  „Опасни улици”– сериал, 

с.12, еп. 12
05:30  „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

петък, 14 декември 
06:00  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
08:00 „Хрониките на Шанара“ – 

сериал
09:15  „Извличане“ 
12:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал
14:00 „ Хрониките на Шанара“ 

– сериал, с.2
15:00  „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.

17:15  „Усмивчица” – драма 
(САЩ, 2007), режисьор 
- Грег Араки, актьори - 
Майкъл Хичкок, Адам 
Броуди, Ана Ферис, Дей-
вид Голдман, Джон Чо и 
др.

19:15 „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, Зак Уорд 
и др.

21:00  „След утрешния ден” - 
екшън, трилър, драма 
(САЩ, 2004), режисьор 
- Роланд Емерич, актьо-
ри - Денис Куейд, Джейк 
Гиленхаал, Еми Росум, 
Села Уорд и др.

23:30  „Анри Наварски“ - био-
графичен, военен, драма 
(Германия, Франция, 

2010), режисьор – Джо 
Байер, актьори - Жюлиен 
Бойсел, Йоаким Курл, 
Андреас Шмид, Армел 
Дойч и др.

02:30 „Коко Шанел и Игор 
Стравински“ - драма, 
романтичен (Франция, 
2009), режисьор - Ян 
Кунен, актьори - Мадс 
Микелсен, Анна Маугла-
лис, Елена Морозова, 
Григорий Мануков и др.

05:00  „Вътрешна сигурност” – 
сериал

съБота, 15 декември
06:00 „От руса по-руса“ - ко-

медия, криминален 
(Канада, 2008), режисьор 
- Дийн Хамилтън, актьо-
ри - Памела Андерсън, 
Дениз Ричардс, Мегън 
Ори и др.

08:00 „Усмивчица” – драма 
(САЩ, 2007), режисьор 
- Грег Араки, актьори - 
Майкъл Хичкок, Адам 
Броуди, Ана Ферис, Дей-
вид Голдман, Джон Чо и 
др.

10:00  „Сабрина” – комедия 
(САЩ, Германия, 1995), 
режисьор - Сидни Полак, 
актьори - Харисън Форд, 
Джулия Ормънд, Патрик 
Брюел, Фани Ардан, Грег 
Киниър, Лорън Холи и 
др.

12:30  „Като на кино“ – преда-
ване за кино

13:45  „Пазители на наслед-
ството“ - драма, екшън, 
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2014), режисьор 
- Джордж Клуни, актьори 
- Джордж Клуни, Мат 
Деймън, Бил Мъри, Кейт 
Бланшет, Джон Гудман, 
Жан Дюжарден, Хю Боне-
вил, Захари Бахаров, Боб 

Балабан и др.
16:15 „Извличане“ 
18:45 „Секретен отряд” – 

екшън,трилър,фантастика 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Пол МакГуигън, актьо-
ри - Дакота Фанинг, Скот 
Майкъл Кембъл, Крис 
Евънс, Камила Бел, Джи-
мон Хонсу, Клиф Къртис 
и др.

21:00  „Бързи и яростни 5: Удар 
в Рио“ - драма, крими-
нален, екшън, трилър 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Джъстин Лин, актьори 
– Вин Дизел, Пол Уокър, 
Джордана Брустър, 
Тайриз Гибсън, Лудакрис, 
Мат Шулц, Жоаким Де 
Алмейда, Сунг Канг, Ду-
ейн Джонсън и др.

23:30  Cinema X: „Първородно” 
- ужаси, трилър (САЩ, 
2013), режисьор - Пред-
раг Антониевич, актьори 
– Ребека Да Коста, Майло 
Вентимиля, Анди Мак-
дауъл, Джонатан Скеч, 
Бриан Дейвис, Логан 
Браунинг и др.

01:15 „Като на кино“ – преда-
ване за кино

02:15 „Извличане“ 
04:45  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
неделя, 16 декември

06:00 „Идеалният мъж“ - коме-
дия, екшън, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
- Пако Кабезас, актьо-
ри - Ана Кендрик, Сам 
Рокуел, Тим Рот, Луис 
Да Силва Младши, RZA, 
Майкъл Еклънд, Джеймс 
Ренсън, Ансън Маунт, 
Елена Санчес и др.

07:45 „Разходка под слънце-
то” - драма,романтичен 
(Великобритания, 2014), 

режисьори - Макс Джи-
ва, Даниа Паскуини, 
актьори - Хана Артертон, 
Грег Уайс, Анабел Шолей, 
Джули Коиси, Мариола 
Яворска, Джулио Берути, 
Лиона Луис и др.

10:00  „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

12:00  „Alibi.com“ – комедия 
(САЩ, 2009), режисьор 
– Филип Лашо, актьори 
– Филип Лашо, Елоди 
Фонтан, Жулиен Арути

13:45  „Бързи и яростни 5: Удар 
в Рио“ - драма, крими-
нален, екшън, трилър 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Джъстин Лин, актьори 
– Вин Дизел, Пол Уокър, 
Джордана Брустър, 
Тайриз Гибсън, Лудакрис, 
Мат Шулц, Жоаким Де 
Алмейда, Сунг Канг, Ду-
ейн Джонсън и др.

16:15 „След утрешния ден” - 
екшън, трилър, драма 
(САЩ, 2004), режисьор 
- Роланд Емерич, актьо-
ри - Денис Куейд, Джейк 
Гиленхаал, Еми Росум, 
Села Уорд и др.

18:45 „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.
21:00  „Бързи и яростни 6“ 

– екшън, криминален, 
приключенски (САЩ, 
2013), режисьор – Джъс-
тин Лин, актьори – Вин 
Дизел, Пол Уокър, Дуейн 
Джонсън, Джордана 
Брустър, Мишел Родри-
гес, Тайриз Гибсън, Люк 
Евънс и др.

23:30 „Дете 44” - драма, трилър 
(САЩ, Чехия, Велико-
британия, Румъния, 
2015), режисьор - Даниел 
Еспиноза, актьори – 
Ксавиер Аткинс, Марк 
Люис Джоунс, Том Харди, 
Карел Добри, Нуми Ра-
пас, Агнешка Грошовска, 
Петр Ванек и др. 

02:15 „Анри Наварски“ - био-
графичен, военен, драма 
(Германия, Франция, 
2010), режисьор – Джо 
Байер, актьори - Жюлиен 
Бойсел, Йоаким Курл, 
Андреас Шмид, Армел 
Дойч и др.

понеделник, 17 декември
06:00  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
08:00 „Хрониките на Шанара“ – 

сериал
09:15  „Коледен герой“ 
11:15  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
13:15 „ Хрониките на Шанара“ 

– сериал
14:15  „Бързи и яростни 6“ 

– екшън, криминален, 
приключенски (САЩ, 
2013), режисьор – Джъс-
тин Лин, актьори – Вин 
Дизел, Пол Уокър, Дуейн 
Джонсън, Джордана 
Брустър, Мишел Родри-
гес, Тайриз Гибсън, Люк 
Евънс и др.

16:45  „Даяна” 

19:15  „Идеалният мъж“ 
21:00  Премиера: „Бързи и яр-

остни 7“ 
23:45  „ Шанхай” - драма, ро-

мантичен, трилър (САЩ, 
Китай, 2010), режисьор 
- Микаел Хафстрьом, 
актьори - Джон Кюсак, 
Ли Гонг, Кен Уатанабе, 
Джефри Дийн Морган, 
Франка Потенте, Дейвид 
Морс, Юн-Фат Чоу и др.

02:00  „Вътрешна сигурност” – 
сериал

04:00  „Коледен герой“ 

 вторник, 18 декември
06:00  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
08:00 „Хрониките на Шанара“ – 

сериал
09:15  „Перфектната прия-

телка“ – драма, трилър 
(Канада, 2015), режисьор 
– Кристин Конрад, ак-
тьори – Адриен Франц, 
Джон Кор, Ашли Легат, 
Скот Бейли и др.

11:15  „Вътрешна сигурност” – 
сериал

13:15 „ Хрониките на Шанара“ 
– сериал

14:15  „Бързи и яростни 7“ 
17:00  „Коледен герой“ 
19:00 „Разходка под слънцето”
21:00  „Ледена смърт” 
23:00 „Секс, наркотици и Лас 

Вегас“ - комедия, музи-
кален (САЩ, 2010), режи-
сьор - Никълъс Столър, 
актьори - Ръсел Бранд, 
Роуз Бърн, Тайлър Мак-
Кини, Пинк, Кристина 
Агилера и др.

01:15  „Вътрешна сигурност” – 
сериал

03:15  „Девет” – 

сряда, 19 декември
06:00  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
08:00 „Хрониките на Шанара“ – 

сериал
09:15  „Ледена смърт” 
11:30  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
13:30 „ Хрониките на Шанара“ 
14:30  „Достигни ме“ 
16:30  „Предколедни тревоги“ 

– комедия (Канада, 2012), 
режисьор Джон Брад-
шоу, актьори – Дейвид 
Хейзълхоф, Карълайн 
Риа, Баркли Хоуп и др.

18:30 „След утрешния ден” 
21:00 „Круд” 
23:00 „Хората, на които дър-

жиш” 
01:30  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
03:30 „Перфектната прия-

телка“ – драма, трилър 
(Канада, 2015), режисьор 
– Кристин Конрад, ак-
тьори – Адриен Франц, 
Джон Кор, Ашли Легат, 
Скот Бейли и др.

четвъртък, 20 декември
06:00  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
08:00 „Хрониките на Шанара“ – 

сериал
09:15  „Достигни ме“ 
11:30  „Вътрешна сигурност” – 

сериал
13:30 „ Хрониките на Шанара“ 

– сериал
14:30  „Даяна” 
16:45  „Круд” 
19:00  „Ледена смърт” 
21:00  „Нашествие” 
23:00 „Девет” 
01:30  „Вътрешна сигурност” 
03:30 „Предколедни тревоги“ 

– комедия (Канада, 2012), 
режисьор Джон Брад-
шоу, актьори – Дейвид 
Хейзълхоф

петък, 14 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  „Снежната кралица” – 

анимация (Русия, 2012), 
режисьори - Максим 
Свешников, Владлен 
Барба

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  „Да разлаем съседите“ 

- комедия (САЩ, 2014), 
режисьор - Никълъс 
Столър, актьори - Сет 
Роугън, Роуз Бърни, Зак 
Ефрон, Карла Гало и др.

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

съБота, 15 декември 
06:00  „Модерно семейство“ 
07:00  „По-добре късно, откол-

кото никога“  
08:00  „Кое е това момиче“  
10:00  „Джони Инглиш“ - ек-

шън, комедия (Вели-
кобритания, Франция, 
САЩ, 2003), режисьор 
- Питър Хауит, актьори – 
Роуан Аткинсън, Натали 
Имбрулия, Бен Милър, 
Джон Малкович, Грег 
Уайз и др.

12:00  „Доктор Дулитъл” – 
комедия (САЩ, 1998), 
режисьор - Бети Томас, 
актьори - Еди Мърфи, 
Ози Дейвис, Оливър 
Плат, Кристен Уилсън и 
др.

14:00  „По средата“ 
16:00  „Приятели”  
17:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“  
18:30  „Новите съседи“ 
20:30  „Мъж за милиони” – ро-

мантична комедия (САЩ, 
1999), режисьор - Гари 
Синиър, актьори - Крис 
О`Донал, Рене Зелауегър, 
Марая Кери, Брук Шилдс 
и др.

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

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

неделя, 16 декември 
06:00  „Модерно семейство“ 
07:00  „По-добре късно, откол-

кото никога“  
08:00  „Кое е това момиче“  
10:00  „Мъж за милиони” – ро-

мантична комедия (САЩ, 
1999), режисьор - Гари 
Синиър, актьори - Крис 
О`Донал, Рене Зелауегър, 
Марая Кери, Брук Шилдс 
и др.

12:00  „Снежната кралица 3: 
Огън и лед“ - анимация, 
приключенски, семеен 
(Русия, 2016), сценари-
сти – Алексей Цицилин, 
Алексей Замислов, Вла-
димир Николаев, режи-
сьор – Алексей Цицилин

14:00  „По средата“ 
16:00  „Приятели”  
17:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“  
18:30  „Новите съседи“ 
20:30  „Джони Инглиш“ - ек-

шън, комедия (Вели-
кобритания, Франция, 
САЩ, 2003), режисьор 
- Питър Хауит, актьори – 
Роуан Аткинсън, Натали 
Имбрулия, Бен Милър, 
Джон Малкович, Грег 
Уайз и др.

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

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

понеделник, 17 декември
06:00  „ Модерно семейство” – 

сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Клуб Веселие“ – сериал 
09:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
10:00 „Книгата на живота” 

– анимация, приклю-
ченски, комеди я (САЩ, 
2014), сценаристи - 
Джордж Р. Гуатиерез, Дъ-
глас Лангдейл, режисьор 
- Джордж Р. Гуатиерез

12:00  „Без пукната пара“ – се-
риал

13:00  „Приятели” – сериал
14:00  „По средата“ – сериал
15:00  „Новите съседи“
17:00  „Домашен арест“ – сери-

ал, с.2
18:00  „Без пукната пара“ – се-

риал
19:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „По средата“ - сериал, 

с.8
23:00  „Приятели” – сериал, с. 6
00:00  „Книгата на живота” 

– анимация, приклю-
ченски, комеди я (САЩ, 
2014), сценаристи - 
Джордж Р. Гуатиерез, Дъ-
глас Лангдейл, режисьор 
- Джордж Р. Гуатиерез

02:00  „Модерно семейство“ – 
сериал

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

сериал

 вторник, 18 декември 
06:00 „ Модерно семейство” – 

сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал
08:00  „Клуб Веселие“ – сериал 
09:00  „Домашен арест“ 
10:00 „Започни отново” – 

драма, романтичен, 
музикален (САЩ ,2013), 
режисьор – Джон Карни, 
актьори – Кийра Найтли, 
Джеймс Корден, Марк 
Ръфало, Хейли Стейн-
филд , Адам Левин, Кат-
рин Кийнър и др.

12:00  „Без пукната пара“ 
13:00  „Приятели” – сериал
14:00  „По средата“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Шоуто на Слави“ 
18:00  „Без пукната пара“ 
19:00  „Стъпка по стъпка“ 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „По средата“ - сериал, 

с.8
23:00  „Приятели” – сериал, с. 6
00:00  „Започни отново” – 

драма, романтичен, 
музикален (САЩ ,2013), 
режисьор – Джон Карни, 
актьори – Кийра Найтли, 
Джеймс Корден, Марк 
Ръфало, Хейли Стейн-
филд , Адам Левин, Кат-
рин Кийнър и др.

02:00  „Модерно семейство“ – 
сериал

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

сериал

 сряда, 19 декември 
06:00 „ Модерно семейство” 
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Клуб Веселие“ – сериал 
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „И се роди звезда” – 

комедия (Италия, 2012), 
режисьор – Лучио 
Пелегрини, актьори – 
Лучиана Литизето, Роко 
Папалео, Пиетро Касте-
лито и др.

12:00  „Без пукната пара“ – се-
риал

13:00  „Приятели” – сериал
14:00  „По средата“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ – сери-

ал
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
18:00  „Без пукната пара“ – се-

риал
19:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „По средата“ - сериал, 

с.8
23:00  „Приятели” – сериал, с. 6
00:00  „И се роди звезда” – 

комедия (Италия, 2012), 
режисьор – Лучио 
Пелегрини, актьори – 
Лучиана Литизето, Роко 
Папалео, Пиетро Касте-
лито и др.

02:00  „Модерно семейство“ – 
сериал

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

сериал

 четвъртък, 20 декември 
06:00 „ Модерно семейство” – 

сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал
08:00  „Барби: Страната на съ-

нищата“ – сериал 
09:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
10:00  „Тайните на мистър Хо-

пи“ – комедия, семеен
12:00  „Без пукната пара“ – се-

риал
13:00  „Приятели” – сериал
14:00  „По средата“ – сериал
15:00  „Новите съседи“
17:00  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00  „Без пукната пара“ – се-

риал
19:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
20:00  „Новите съседи“ 
22:00  „По средата“ - сериал, 

с.8
23:00  „Приятели” – сериал, с. 6
00:00  „Джони Инглиш“ - ек-

шън, комедия (Вели-
кобритания, Франция, 
САЩ, 2003), режисьор 
- Питър Хауит, актьори – 
Роуан Аткинсън, Натали 
Имбрулия, Бен Милър, 
Джон Малкович, Грег 
Уайз и др.

02:00  „Модерно семейство“ – 
сериал

03:00  „Барби: Страната на съ-
нищата“ – сериал 

04:00  „Приятели” – сериал 
05:00  „Модерно семейство“ – 

сериал
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петък, 14 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 

съБота, 15 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 „Котаракът в чизми” – 

анимационен филм 
14.50  „Как да разбера“ –  с уч. 

на Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак 
Никълсън 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: Битката на петте 

армии” – с уч. на Иън 
Маккелън, Мартин Фрий-
ман, Иън Холм, Орландо 
Блум, Хюго Уивинг, Кейт 
Бланшет, Ричард Арми-
таж, Греъм Мактавиш, 
Кен Скот и др.

22.50 „Телма и Луиз” – с уч. на 
Сюзън Сарандън, Харви 
Кайтел, Джина Дейвис, 
Майкъл Медсън, Крис-
тофър МакДоналд, Брад 
Пит и др.

01.30 „Как да разбера “ –  с уч. 
на Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак 
Никълсън и др. /п/

05.30  „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA /п/

неделя, 16 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 „Коледна тайна” – с уч. на 

Бетани Джой Ленц, Джон 
Риърдън, Сюзън Хоугън, 
Майкъл Хоугън и др.

14.20 „Вълшебна Коледа” (пре-
миера) - с уч. на Джош 
Кели, Ники Уелън, Никол 
Галисия, Майкъл Когней-
та 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 „Чужденецът” (премие-

ра)  – с уч. на  Джеки Чан, 
Пиърс Броснан, Чарли 
Мърфи, Кейти Лун, Руфъс 
Джоунс и др.

22.20 „Палавата класна”  – с 
уч. на Камерън Диас, 
Джъстин Тимбърлейк, 
Джейсън Сийгъл, Люси 
Пънч и др.

00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.50 „Вълшебна Коледа “ - с 
уч. на Джош Кели, Ники 

Уелън, Никол Галисия, 
Майкъл Когнейта и др. 
/п/

03.30 „Коледна тайна” – с уч. на 
Бетани Джой Ленц, Джон 
Риърдън, Сюзън Хоугън, 
Майкъл Хоугън и др. /п/

05.20 „Мотив” – сериен филм, 4 
сезон /п/

понеделник, 17 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 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето” 
03.00 „Ритъмът на мечтите” 
05.20 „Нощна смяна” 

вторник, 18 декември
 06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ 
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”
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 „Нощна смяна” – сериен 

филм
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Нощна смяна” 

сряда, 19 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 „Нощна смяна” – сериен 

филм
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Нощна смяна” – сериен 

филм /п/

четвъртък, 20 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 „Нощна смяна” – сериен 

филм
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
05.20 „Нощна смяна” – сериен 

филм /п/

петък, 14 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

съБота, 15 декември
06:15 „Интервю”
07:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”- из-

брано
10:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
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” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива” с Любо 
Огнянов/п/

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

неделя, 16 декември
06:15 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
07:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”, из-

брано
10:00 „Денят на живо”-избрано
10:45 Телемаркет 
11:00 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Вечните песни”
12:45 „Букмейкър – коментари 

и анализи
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” с Алек-

сандър Владимиров

21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00 Повторения
понеделник, 17 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 „Офанзива” - избра-

но 
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 
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, 18 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” 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 
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, 19 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 
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, 20 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, 14 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, 15 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, 16 декември 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
10.00  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
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. пре-

даване
22.00  Новини
22.20   Спорт
22.30   новини
22.40  Авторевю– предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00   Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

понеделник, 17 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
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
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
15.35   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 - 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 ч. - Темите - публи-

цистика
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 информаци-
онен блок

вторник, 18 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
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
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
15.35   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 - 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 новинарски 
информационен 
блок 

сряда, 19 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
12.35   Прогноза за време-

то
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 
19.10   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

четвъртък, 20 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
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
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 
19.10   Бизнес дейли
19.30   новини
19.45   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
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Български16 Най-гледаните тв програми

евРоком

петък, 14 декември
 05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное 

время
10:40 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное 

время
13:40 Пятое измерение
14:10 Тайны госпожи Кир-

сановой
16:00 Вести. Местное 

время
16:25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное 

время
20:00 Тайны следствия-17
21:55 Мастер смеха. Фи-

нал
23:45 Свадьбы не будет. 

Х/ф
01:15 2 ВЕРНИК 2
02:05 Жил-был настрой-

щик... Х/ф

03:25 Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым

съБота, 15 декември
 05:00 Утро России
08:40 Местное время. 

Суббота
09:15 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

10:00 Вести
10:20 Вести. Местное 

время
10:40 Моя любовь – 

Россия!
11:05 Пятеро на одного
11:50 Смеяться разреша-

ется
12:50 Личные счеты. Х/ф
14:35 Выход в люди
15:40 Субботний вечер 

с Николаем Баско-
вым

17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 На обрыве. Х/ф
23:30 Романтика романса
00:20 Мелодия на два 

голоса. Х/ф
02:50 Расплата за любовь. 

Х/ф
04:30 Моя любовь – 

Россия!

неделя, 16 декември
 05:00 На обрыве. Х/ф
08:10 Местное время. 

Воскресенье
08:50 Сам себе режиссер
09:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
11:35 Аншлаг и Компания
13:25 Далекие близкие
14:30 Опасный возраст
16:10 Искатели
17:00 Ближний круг Алек-

сандра Тителя
17:55 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов “Си-
няя Птица”

19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:30 Фронтовой дневник 
Александра Солже-
ницына

00:15 Пыльная работа
01:50 Опасный возраст. 

петък, 14 декември
08:00  Новости
08:20  «Сегодня 14 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  Сергей Светлаков, Вера 

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

00:15  Андрей Смоляков, Любовь 
Аксёнова, Пётр Фёдоров, 
Андрей Мерзликин в фильме 
«Родина» (18+)

02:20  Олег Табаков, Валентин Гафт, 
Георгий Бурков в фильме 
«Дорогое удовольствие» 
(12+)

03:45  «Модный приговор» (6+)
05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи! (12+)»
05:35  Леонид Быков в фильме 

«Алёшкина любовь» (12+)

съБота, 15 декември
05:35  Леонид Быков в фильме 

«Алёшкина любовь» (12+)
07:05  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45  «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
07:55  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  К юбилею Леонида Быкова. 

Премьера. «Арфы нет — во-
зьмите бубен!» (16+)

10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (6+)
12:40  Георгий Жжёнов, Михаил 

Ножкин в фильме «Ошибка 
резидента» (12+)

15:10  К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет — возьмите бу-
бен!» (16+)

16:05  К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
Премьера. «Повелитель 
„Красной машины“» (16+)

17:00  Премьера сезона. «Эксклю-

зив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)

18:30  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:40  Фильм Сергея Соловьева 

«Асса» (16+)
00:15  Виктор Цой и группа «Кино». 

Концерт в «Олимпийском» 
(12+)

01:30  Дмитрий Богдан, Евгений 
Алёхин, Ирина Старшенбаум 
в фильме «Чёрная вода» (18+)

03:20  Ирина Мирошниченко, Алек-
сандр Белявский в фильме 
«Их знали только в лицо» 
(12+)

05:00  Новости
05:10  Татьяна Доронина, Михаил 

Жаров, Наталья Тенякова, 
Виталий Соломин в фильме 
«Старшая сестра» (6+)

неделя, 16 декември
06:45  «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:00  «Часовой» (12+)
07:30  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  К юбилею Юрия Николаева. 

Премьера. «Наслаждаясь 
жизнью» (12+)

10:10  «Теория заговора» (16+)

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Валерий Ободзинский. „Вот 

и свела судьба... “» (12+)
12:10  «Наедине со всеми» (16+)
13:45  Георгий Жжёнов, Михаил 

Ножкин в фильме «Судьба 
резидента» (12+)

16:35  «Три аккорда» (16+)
18:20  «Лучше всех!» (0+)
20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
22:45  Ованес Азоян, Андрей Бур-

ковский, Катерина Шпица, 
Андрей Смоляков в фильме 
«Ставка на любовь» (12+)

00:20  Ирина Пегова, Евгений Цыга-
нов, Павел Баршак, Евгений 
Гришковец в фильме «Про-
гулка» (16+)

01:55  Алексей Петренко, Анатолий 
Ромашин, Велта Лине, Алиса 
Фрейндлих, Леонид Броне-
вой в фильме «Агония» (12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

петък, 14 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 /пов-
торение/ 

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“ - по-

здравителен концерт /на 
живо/ 

18.30 „Прокудени от бащин 
край“ /повторение /

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

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

21.00 “Час по България” с во-
дещ 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” – публи-
цистично предаване /
повторение /

06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт /
повторение / 

06.45 Дискусионно студио”/
повторение/

съБота, 15 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 морета“ 

- документална пореди-
ца

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 ин-
формационна 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” – публи-

цистично предаване /
повторение/

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

неделя, 16 декември
08.00  Ранни вести / на живо/ 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков /на жи-
во/

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 представя - 
док.поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
/на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

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

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

22.30  „Час по България“ /пов-
торение /

23.30  “Фронтално” / повторе-
ние/

01.30 Новини.Прогноза за вре-
мето/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” 

понеделник, 17 декември
07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести /на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45  Алтернативи – /повторе-

ние /
14.15  Паралакс - /повторение 

/
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - /повторение 

/
16.00  Първото благо /повто-

рение / 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
на живо/ 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/

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

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

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

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

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00  Дискусионно студио”/
повторение/

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /повторение / 

03.00  Телевизионен форум / 
повторение /

05.00  Облаче ле, бяло – /пов-
торение /

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
повторение/ 

06.45  Дискусионно студио”/
повторение/

вторник, 18 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 Хрис-

то Деянов /повторение /
14.00  Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ /повто-

рение /
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

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

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/

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

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

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров / Й. Апостолов 

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“ повторе-

ние 
05.00  “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт /
повторение/ 

06.45  Дискусионно студио”/
повторение/

сряда, 19 декември.
07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести - /на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот / 

на живо/
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

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

то Деянов /повторение/
14.00  Дискусионно студио”/ 

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

гарско – /повторение/ 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
на живо/ 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/   

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

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

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване /на 
живо/ 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.00  Дискусионно студио”/ 

повторение/
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то 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, 20 декември.
07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести / на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот / 

на живо/
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

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

то Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /

повторение /
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – /пов-

торение /
16.30  Паралакс – /повторе-

ние/
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
на живо/ 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков /на живо/ 

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

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

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение /

22.30- „Карай да върви...“ - с Ва-
ско Кръпката /на живо/ 

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, 14 декември
10:00 Истинският Родриго - 36 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 67 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 - 28 еп. - Се-

риал 
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 - 28 еп. - Се-

риал 
03:00 Истинският Родриго - 36 

еп. - Сериал 
04:00 Сладка тайна - 67 еп. - 

Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБота, 15 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, 16 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 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 

- 4 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 Сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

понеделник, 17 декември
10:00 Истинският Родриго - 37 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 68 еп. 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура 
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 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
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 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
03:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Истинският Родриго - 37 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 68 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

вторник, 18 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 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

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 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

05:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

сряда, 19 декември
10:00 Истинският Родриго - 38 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 69 еп. - 

Сериал 
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 - 29 еп. - Се-

риал 
16:00 Делници - с Николай 

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

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 Лъжливи рими (повторе-

ние) - сериал 
22:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 29 еп. - Се-

риал 
02:45 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
04:30 Истинският Родриго - 38 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 69 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

четвъртък, 20 декември
10:00 Истинският Родриго - 39 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 70 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 

13:15 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

14:15 Лъжливи рими - сериал 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
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 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
04:30 Истинският Родриго - 39 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 70 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
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Ñ Камагра  кокетната 
ìи жена не поглежда встрани

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

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, 

е-mail: office@borola.com. За по-богата информация 
посетете www.kamagra.bg. може да поръчате 
онлайн на www.momo.bg. Дискретна доставка.

сен продукт за стимулира-
не на сексуалната мощ на 
мъжете, комбинация от ак-
тивни естествени съставки, 
при това преминали през 
процес на стандартизация, 
който гарантира чистотата 
и ефективността на всяка 
капсула. С него не се тър-
си моментен ефект като 
за някоя случайна авантю-
ра, а трайно стабилизиране 
и поддържане на мъжките 
способности. 

камагра ми даде увере-
ност, че наистина съм но-
мер 1, както ме увери, че 
ще бъде, аптекарката, коя-
то ми го препоръча. Освен 
самочувствие ми вдъхна и 
сили - все пак минах 60-те, 
няма какво да се лъжем. 
Престанах да се дразня от 
погледите, с които стрелка-
ха жена ми.

В началото камагра бе-
ше дълбоко пазена тайна, 
но от жена ми нищо не 
остава скрито. Разкри ме 
още първата седми-
ца – познава-
ше си съпру-
га, не помне-
ше такава сек-
суална мощ 
отпреди. Не 
възрази, като 
й признах, бе-
ше трогната от 
страховете ми, 
че някой друг 
може да й се 
стори по-при-
влекателен от 
мен. Само ус-
мивката й стана 
още по-закачлива, а поход-
ката – по-кръшна. Нали ви 
казвам – храни се от мъж-
кото внимание като цвете 
от светлината.

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 сексу-

алната способност и ли-
бидото;
подобряване на фи-

зическата и психическата 
мощ;
увеличаване броя и 

подвижността на сперма-
тозоидите.

Как да приемаме
 Камагра?

По 1 капсула 2-3 пъти 
дневно след хранене. ка-
магра се прилага до овла-

дяване на 

п р е ж -
девременната еякулация и 
постигане на желаната по-
лова издръжливост 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. 
Оптималният срок за по-
лучаване на ефект от про-
дукта е различен за все-
ки индивид. Обикновено 
са необходими 4 седмици 
за получаване 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! 

Знаете, че има една по-
рода „засукани женички“, 
както казваше дядо ми, ко-
ито не може да не забеле-
жиш. Те просто излъчват 
женственост и сексапил до-
ри когато се появяват ня-
къде уж съвсем неглиже. 
Всичко при тях е пипнато 
така, че сякаш казват на 
мъжката половинка „Ела, 
Вълчо, изяж ме“.

Моята съпруга е такава. 
Повече от 30 години сме 
женени, но никога не я ви-
дях без буклички, в цвят, 
който не й подхожда, или 
дрешка, която да не под-
чертава сладко закръгле-
ните й форми. Да не го-
ворим за ароматите, гри-
ма, дрънкулките, шалчета-
та,  коланчетата и най-ва-
жното – винаги кокетната 
усмивка.

Навремето, когато се за-
познахме и я ухажвах, мно-
го наивно си мислех, че 
всичко това е плод на ста-
ранието й да се хареса на 
мен, да ме омагьоса и спе-
чели. Всъщност се оказах 
голям късметлия – ожених 
се за кокетка и тя не се пре-
върна в раздърпана повле-
кана, което често се случва.

Само че такава жена из-
исква специални грижи. Не 
че тя иска нещо, просто мъ-
жете й се лепят като мухи и 
винаги има някой дон жу-
ан, готов да предложи кава-
лерството си, ако случайно 
аз се разсея за миг. И няма 
значение, че Софи вече ми-
на 50-те. Тъща ми и на 80 
години е същата – като вле-
зе някъде, дяд ковците ще 
се изтрепят да й отстъпват 
място и да й целуват ръка.

Не че ревнувам жена 
си или се притеснявам, но 
все пак това ме поддържа 
в известно напрежение и е 
стимул да съм винаги в до-
бра форма.

Приятелите редовно ме 
подкачат, че ако не внима-
вам, нищо чудно някой ко-
цкар да й завърти главата 
и да ми я отмъкне. Пред-
полагам, че затова и фар-
мацевтката от кварталната 
ни аптека уж невинно и не-
брежно на няколко пъти от-
варяше приказка за кама-
гра. Доста време се дърпах, 
но накрая се замислих – мо-
же пък и да са прави хора-
та – такава жена си е жива 
беля. Тя е като екзотично 
цвете – храни се и цъфти 
от вниманието на мъжа, от 
усещането, че е харесвана, 
желана, неотразима. Е, това 
ми го обясни сексологът, с 
когото за всеки случай се 
консултирах, преди да по-
чна да взимам камагра – да 
не си докарам някакъв про-
блем, вместо просто да ос-
вежа сексуалния си апетит.

Започнах да взимам ка-
магра, след като и специ-
алистът одобри избора на 
аптекарката. Увери ме, че 
това е природен и безопа-

КаК Да сПасим 
ЧерНиЯ си ДроБ?

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

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

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

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

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

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

- Черният дроб е жиз-
неноважен орган, биохи-

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

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

Да, за целта уверено 
препоръчвам природ-

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

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

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

- в такъв случай, д-р 
стоянов, кога можем да 
пием „Хепатофелин“?

Препоръчвам употре-
бата на „Хепатофелин“ 
при: 1. Токсични увреж-
дания на черния дроб; 2. 
След прекаран хепатит; 3. 

Хроничен хепатит с неви-
русен произход; 4. Маст-
на дегенерация на черния 
дроб; 5. В комплексна те-
рапия на чернодробна ци-
роза; 6. За профилактика 
на чернодробни увреж-
дания при продължите-
лен прием на лекарства, 
алкохол, хронична инток-
сикация (в т.ч. и професи-
онална).

„Хепатофелин“ може да 
се приема самостоятелно 
или заедно с предписани 
от лекуващия лекар меди-
каменти. Той е произве-
ден във Франция по тех-
нология, която позволя-
ва бързото и пълно усво-
яване на полезните актив-
ни вещества от организма. 
„Хепатофелин“ се приема 
2 пъти дневно по 1 капсу-
ла след храна в продълже-
ние на 3 месеца без пре-
късване.

Д-р пламен Стоянов, 
гастроентеролог  и вътрешни 

болести, медицински център 1, 
гр. пирдоп, тел. 0878 632 766

Христо Понорски, 62-годишен, от София

остава скрито. Разкри ме 
още първата седми-

мивката й стана 
още по-закачлива, а поход-

дяване на 

п р е ж -

остава скрито. Разкри ме 
още първата седми-

дяване на 
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Гриполек ще ни помогне да се справим с грипа 

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

Първите болни от грип у нас вече са факт.  Това 
е сигнал, че е крайно време да се заредим с про-
тивогрипни средства, за да можем да пресечем 
болестта при първите симптоми.  Въпросът е как 
да се ориентираме и какво да изберем от много-
бройните предложения на фармацевтичния пазар.

Антивирусен препарат? Не! Нека кажем още 
веднъж – всички те имат сходен състав и дейст-
вие. Помагат ни по-леко да понесем болките в мус-
кулите и гърлото, хремата, кихането и кашлицата, 
главоболието... Какво се случва по-нататък - въз-
становява ли се организмът ни след неразположе-
нието, или се стига до усложнение - въпросните ан-
тивирусни препарати нямат отношение към това. 
Затова при първите признаци на настинка и грип 
ви препоръчваме да вземете гриполек.

С какво Гриполек е по-различен
 и ефикасен от останалите продукти?
Първият плюс за гриполек е, че той е приро-

ден продукт, безвреден и без нежелани ефекти 
дори при честа употреба. Второ, той е специално 
създаден не само за облекчаване на симптомите 
на грип и настинка, но и за бързо възстановява-
не на организма чрез засилване на защитните му 
механизми. Трето, в състава му са комбинирани 
уникални съставки, които имат патентна защита.

Какво съдържа и как действа Гриполек?
Във всяка капсула гриполек има 150 mg от уни-

калния буфериран витамин С (Естер-С). Заедно с 
цитрусовите биофлавоноиди той укрепва имунна-
та система на организма, като повишава количе-
ството и качеството на имунните клетки и осигу-
рява 24-часова защита. 

За разлика от обикновения витамин С буфери-
раният витамин С е неутрален и щади стомашната 
лигавица. Той много по-лесно се усвоява и задър-
жа от организма и възста-
новява вита-
минния де-
фицит и ал-
кално-кисе-
линното рав-
новесие в не-
го. Подпома-
га антиокси-
дантната за-
щитa и пови-
шава устой-
чивостта на 
организма 
срещу сво-
бодните ра-
дикали и то-
ксини.

Втората състав-
ка на гриполек - Ме-
тилсулфонилметан (МСМ), е естествено същест-
вуващо сярно съединение. То способства за про-
чистването на организма от токсини на клетъчно 
ниво. Облекчава болката и възпалението и укрепва 
имунната функция. Помага на пациенти със став-
ни и мускулни болки. Ефектът на МСМ се засилва 
при добавяне на витамин С. 

За цялостната ефективност на гриполек допри-
насят и витамините от група В в състава му. Тиа-
мин, Рибофлавин, Ниацин и Пантотеновата кисе-
лина са необходими за всички клетъчни и ензимни 

функции и са важна част от терапията на грипа. Те 
намаляват стрeса, засилват имунната реактивност 
и укрепват способността на организма да се пре-
бори с инфекцията.

Като краен резултат гриполек не само облекча-
ва симптомите на грип и настинка, но и гаранти-
ра бързото възстановяване на организма чрез 
засилване на защитните му механизми. 

Гриполек
При първи симптоми 
на грип и настинка!
Изпреварва вирусите!

Облекчава симптомите!
Възстановява организма!

Засилва имунитета!
Кога да използваме Гриполек?

При първи признаци на настинка и грип, за-
щото повлиява болковия синдром, интоксика-
цията, оксидативния стрес, алкално-киселинно-
то равновесие и засилва имунитета. 

Как да приемаме Гриполек? 
Възрастни - 3х1 капсула дневно; деца до 12 годи-

ни - 2х1 капсула, над 12 години - доза за възрастни. 
Приема се минимум 5 дни или до отзвучаване на 
симптомите. За получаване на максимален ефект 
комбинирайте с Фамилия Имунобор!

Gripolek е продукт 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, www.imunobor.com 
може да поръчате онлайн на www.momo.bg

лигавица. Той много по-лесно се усвоява и задър-
жа от организма и възста-
новява вита-
минния де-
фицит и ал-
кално-кисе-
линното рав-
новесие в не-
го. Подпома-
га антиокси-
дантната за-
щитa и пови-
шава устой-
чивостта на 
организма 
срещу сво-
бодните ра-
дикали и то-

Втората състав-
гриполек - гриполек - гриполек Ме-

тилсулфонилметан (МСМ), е естествено същест-

и укрепват способността на организма да се пре-
бори с инфекцията.

Като краен резултат 
ва симптомите на грип и настинка, но и гаранти-
ра бързото възстановяване на организма чрез 
засилване на защитните му механизми. 

При първи признаци на настинка и грип, за-
щото повлиява болковия синдром, интоксика-
цията, оксидативния стрес, алкално-киселинно-
то равновесие и засилва имунитета. 

Възрастни - 3х1 капсула дневно; деца до 12 годи-

жа от организма и възста-

Втората състав-
гриполек Ме-

бори с инфекцията.
Като краен резултат 
ва симптомите на грип и настинка, но и гаранти-

засилване на защитните му механизми. 

щото повлиява болковия синдром, интоксика-
цията, оксидативния стрес, алкално-киселинно-
то равновесие и засилва имунитета. 
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

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 комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 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 при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

1 бр. х 69 лв. + 
Безплатна доставка 

/Общо: 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + 

Безплатна доставка 
/Общо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + 

Безплатна доставка 
/Общо: 177 лв./

Цена: 

Продуктът е напълно на-
турален и безопасен - мо-
же да се пие и без лекарско 
предписание. Няма стра-
нични ефекти за разлика 
от химическите таблетки, 
които предизвикват виене 
на свят, гадене, повръща-
не, влошават биохимичните 
показатели на черния дроб. 

Триактал е сертифици-
ран и препоръчан от лека-
рите за избавяне от парази-
ти и подкрепа на организма 
по време на онкотерапия в 
домашни условия. Стимули-
ра секрецията на храносми-
лателните жлези; възста-
новява работата на стома-
ха, жлъчния мехур, черния 
дроб и засегнатите участъ-
ци на чревната лигавица; 
потиска процесите на гни-
ене и ферментация в чер-
вата; ускорява неутрализи-
рането на токсините в чер-
ния дроб; освобождава ор-
ганизма от червеи и други-
те вредни организми; уби-
ва болестотворните вируси, 
гъбички и бактерии; прите-

жава противовъзпалително 
действие; повишава имуни-
тета, включително и анти-
паразитния; премахва алер-
гичните прояви.

състав:
• Екстракт от зелен орех 
(8мг)
• Екстракт от карамфил 
(200мг)
• Екстракт от сладък пе-
лин (200мг)

с какво е уникален 
триактал

Екстрактът от сладък пе-
лин (артемизинин) унищо-
жава селективно раковите 
клетки, без да засяга нор-
малните. Това е така, защо-
то засяга само клетки с голя-
мо съдържание на желязо, 
каквито са раковите. 

Триактал може да бъде 
полезен по време на лече-
ние на левкемия и рак на де-
белото черво, гърдата, бе-
лия дроб и панкреаса. Има 
противогъбични и антиви-
русни свойства. В резултат 
на това може да се прила-
га при различни състояния 

като хепатит В и С, херпес, 
грип и вирусни инфекции. 
Има и противовъзпалител-
ни свойства, които са по-
лезни, когато се прилага ле-
чение на възпалителни и 
автоимунни заболявания, 
в това число и множестве-
на склероза.

триактал повлиява:
• функциите на имунна-

та система;
• нормалното производ-

ство на тироидни хормани 
и нормалната функция на 
щитовидната жлеза;

• правилното образуване 
на червени кръвни телца и 
хемоглобин.

защо да използвате 
триактал:

• За борба с туморните 
образувания.

• При заболявания като 
диабет, безплодие, проста-
тит, заболявания на опор-
но-двигателния апарат, 
псориазис, високо кръвно, 
язва, колит, цистит и други.
препоръчителен прием

1 капсула дневно. За оп-

тимален ефект специали-
стите препоръчват 3-месе-
чен прием, но може да за-
почнете да чувствате някои 
от предимствата и подобре-
нията и много по-рано.

продукта „триактал“ 
можете да поръчате 

директно на телефон: 
0877 72 10 40,

както и на интернет 
страницата: 

 https://biotica.bg  
или в повечето аптеки 

в страната.

уникална комбинация, която се 
препоръчва от специалистите 

по време и след терапия на различни 
онкологични заболявания!

  Kиceлo мляĸo.  То e дoбpo дoпълнeниe ĸъм диeтa, 
ocoбeнo ĸoгaтo cтpaдaтe oт гacтpит. Kиceлoтo мляĸo c 
aĸтивни фибpи e ocoбeнo пoлeзнo в тoвa oтнoшeниe. 
Πpoбиoтицитe, пpиcъcтвaщи в ĸиceлoтo мляĸo, пpeд-
пaзвaт cтoмaшнaтa лигaвиднa oбвивĸa oт бaĸтepията 
Н. руlоrі, ĸoятo пpичинявa гacтpит. Cъщo тaĸa зacил-
вa имyннaтa cиcтeмa, зa дa ce бopи c инфeĸциятa пo-
бъpзo.

Яжтe днeвнo 2-3 чaши oбиĸнoвeн пpoбиoтиĸ ĸиceлo 
мляĸo, дoĸaтo пoлyчитe oблeĸчeниe.

Опитайте и ĸиceлo мляĸo с бaнaн и мeд. Πийтe гo 
2 или 3 пъти нa дeн зa бъpзo възcтaнoвявaнe.

лaйĸa.  Чaят oт лaйĸa cъщo мoжe дa бъдe мнoгo 
пoлeзeн пpи лeчeниeтo нa гacтpит. Toй e бoгaт нa няĸoи 
eтepични мacлa, ĸoитo ca oт пoлзa зa xpaнocмилaтeл-
нaтa cиcтeмa. Успокоява чpeвнитe cтeни, ocигypявa 
oблeĸчeниe oт внeзaпни бoлĸи и eлиминиpa гaзовете. 
Ocвeн тoвa мoжe дa нaмaли възпaлeниeтo нa cтoмaxa 
и пo тoзи нaчин дa нaмaли pиcĸa oт язви.

Дoбaвeтe 1 или 2 cyпeни лъжици cyшeни лaйĸa в 
чaшa гopeщa вoдa. Πoĸpийтe и ocтaвeтe така oт 5 дo 10 
минyти. Дoбaвeтe мaлĸo мeд и пийтe тoзи чaй няĸoлĸo 
пъти днeвнo в пpoдължeниe нa ceдмицa.

сок от картофи. Aлĸaлнитe cвoйcтвa нa ĸapтoфитe 
cпoмaгaт зa нaмaлявaнe пoдyвaнeто нa ĸopeмa, cпaзми, 
излишъĸ нa гaзове и дpyги cимптoми нa гacтpит.

Oбeлeтe 1-2 cypoви ĸapтoфа.  Сложете ги в цeдĸa и 
нaтиcнeтe c лъжицa, зa дa извлeчeтe coĸa. Paзpeдeтe 
1/2 чaшa coĸ c мaлĸo тoплa вoдa и пийтe 3 пъти днeвнo 
30 минyти пpeди вcяĸo xpaнeнe пoнe 1 дo 2 ceдмици.

избягвaйтe чepвeнo мeco, чepвeни чyшĸи, 
ĸиceлa xpaнa, ĸиceли ĸpacтaвичĸи, чaй и ĸaфe, 
cлaдĸиши и гaзиpaни нaпитĸи, тъй ĸaтo тe може дa 
paздpaзнят cтoмaшнaтa лигaвицa. Избягвaйтe млeч-
ни пpoдyĸти, дoĸaтo xpaнocмилaтeлнaтa cиcтeмa бъ-
дe излeĸyвaнa.

Peдoвнoтo пиeнe нa зeлeн чaй пpeдoтвpaтява xpo-
ничeн гacтpит.

Beчepятa тpябвa дa e нaй-мaлĸo 2 чaca пpeди 
лягaнe. Яжтe бaвнo и нe зaбpaвяйтe дa дъвчeтe дoбpe, 
зa дa yлecнитe пpaвилнoтo xpaнocмилaнe. Приемайте 
мaлĸи пopции нa peдoвни интepвaли, зa дa нaмaли-
тe пpeĸoмepнoтo нaтpyпвaнe нa ĸиceлинa в cтoмaxa.

избягвaйтe дa пиeтe вoдa c xpaнa, тъй ĸaтo тoвa 
мoжe дa зaбaви xpaнocмилaнeтo. Πийтe дocтaтъчнo 
ĸoличecтвo вoдa пpeз цeлия дeн.

При гастрит



12.XII. - 18.XII.2018 г.
50

2

Български20 Медицина Дълголетие

Нежен гел, предназначен за релакси-
ращ масаж и възстановяване на комфор-
та във врата, раменете, гърба, кръста и 
крайниците. Основната му активна със-
тавка е екстракт от корен на черен оман 
(Symphytum officinale), известен още като 
зарастличе. Черният оман е богат на алан-
тоин, който стимулира регенерацията на 
клетките и заздравяването на кости, хру-
щяли и мускули, както и на розмаринова 
киселина с успокояващо и противовъз-
п а л и -
т е л н о 
дейст-
вие. От 
д ъ л -
б о к а 
д р е в -
н о с т 
е к с -
т р а -
ктът от 
ч е р е н 
о м а н 
се при-
лага за 
в ъ з -
стано-
вяване след травми, както и при ставни 
и мускулни болки от различен произход. 
В допълнение формулата на гела включва 
ментол и камфор, които ускоряват настъп-
ването на желаното облекчение и релак-
сация. Прилага се 1-2 пъти дневно върху 
чиста и суха кожа с масажни движения. По-
пива бързо и не оставя неприятни следи. 

произведен в германия 
от ASAM GmbH.

опаковка: 250 мл
ориентировъчна цена

 в аптечната мрежа: 6,50 лв.

ÌаÑаÆен ÃеË 
Ñ ×еÐен ОÌан 

облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, по-
добрява кръ-

вообращени-
ето, отпуска 
мускулите и 

нервите.

оБеЗБолЯваЩ 
акУпУнктУрен апликатор

за всеки дом

Цена 19,98 лв. 
поръчки на тел. 0888/254210

obezbolaa.com
ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Произходът на то-
ва изделие е от Русия, 
известно като импри-
катор „Кузнецова“. Раз-
пространен е в цял свят 
в различна форма – въз-
главнички, стелки, валя-
чета и др. Уникалното 
на българския аплика-
тор е, че пуловете са 
капсуловани върху ко-
жа, а не върху плат, ко-
ето го прави по-лесен 
за почистване, а и ко-
жата по-добре задържа 
топлината. Пуловете 
имат въртеливо дви-
жение, което подобрява 
масажния ефект.

апликаторът проìени живота ìи
Имам двустранна дископатия 

и болки по целия гръб. Започ-
нах да ползвам акупунктурния 

апликатор. Той промени живо-
та ми и се чувствам отлично. Не 

го забравям и когато пътувам 
в чужбина. Препоръчвам го на 
всички, които искат чрез аку-

пунктура да забравят за болка-
та, да се почувстват бодри след 
ежедневния стрес.

Цветанка спасова, 56 г.

Според официални статистически данни 
в България с артрозни изменения са около 
500 000 души, но ако се отчетат началните 
безсимптомни стадии, те вероятно са поне 
двойно повече, т.е. над 1 милион. Повече-
то от пациентите са във възрастта след 45 
години, но на практика заболяването може 
да настъпи по всяко време. Натоварването 
на ставите при спортисти, затлъстяване или 
ежедневни травми допълнително повишава 
опастността от развитие на артроза.

От основно значение е приемът на ве-
щества, влизащи в състава на ставите.  За 
да се постигне ефект на натрупване, необ-
ходим е продължителен прием- минимум 3 
месеца. Органичното биохимично съедине-
ние глюкозамин е главен физиологичен еле-
мент на меките тъкани в човешкия орга-
низъм - хрущяли, ставни връзки, сухожилия, 
кожа. Многобройните изследвания са пока-
зали, че глюкозаминът е от малкото ефек-
тивни средства за повлияване на остео-
артрози с различни локализации - коляно, 
тазобедрена и раменна става, гръбначен 
стълб и др. както и за ускоряване на въз-
становителните процеси при травми на 
меките тъкани (контузии, навяхване, скъс-
ване на сухожилия и др.). Действа като ос-
новна изграждаща единица на протеогли-
каните - големи молекули в хрущяла, при-
даващи му висока еластичност (буферира-
що свойство). Той поддържа течността в 
хрущяла и регулира метаболизма му, като 
предотвратява преждевременното разру-
шаване на тъканите. Възпира действието на 
ензимите, разграждащи хрущялната тъкан. 
Други изследвания дават основание да се 

предполага и друг механизъм на действие 
на глюкозамина - неутрализиране на пато-
генни молекули от храни (т.нар. лектини) и 
други поети отвън субстанции с потенциал-
но увреждащо действиете върху ставите и 
целия организъм.

Добре е глюкозамин да се приема като 
хондропротектор след настъпването на 40 
години, когато започва да намалява негово-
то производство в организма. Не е нужно да 
се чака настъпването на артрозни измене-
ния и болестни състояния, за да се предпри-
емат необходимите предварителни постъ-
пления и да се избегнат следващи проблеми. 

Доскоро глюкозаминът се е извличал 
единствено от черупките на ракообразни 
животни (раци, скариди и др.). Произходът 
му е изключвал възможността за прием от 
хора, алергични към морски продукти. Съ-
ществува и друг вид висококачествен глюко-
замин, извлечен от зърната на житни рас-
тения. Продуктът е от САЩ и се произвеж-
да според стандартите на Американската 
фармакопея. Той е силно концентриран и 
лесно разтворим, а растителният му про-
изход позволява употребата му от по-ши-
рок кръг потребители, включително и алер-
гични към морска храна, постещи и вегета-
рианци. На практика той е напълно лишен 
от странични ефекти. Този вид глюкозамин 
е в аптечната мрежа под търговската мар-
ка „Flexen”. Можете да го закупите и без ме-
дицинска рецепта в аптеките или онлайн на 
www.botanic.cc. Той е в таблетна форма по 
500 мг, която е изключително лесно разтво-
рима. Препоръчителната средна дневна до-
за е 1500 мг. 

Да запазим свободата на движението, 
инвестирайки дългосрочно в своето здраве 

растителен глюкозамин срещу артрозата
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Гинко Билобата е най-старият познат дървесен вид. Той успешно се ползва във 
фармацията от стотици години. Гинко Билоба спомага за подобряване на кръвообра-
щението към мозъка и крайниците, и за усилване на паметта. Приемът на екстракт от 
Гинко подобрява кръвооросяването на крайниците, благодарение на което успешно 
се бори срещу болестта на Рейно, известна още като „синдром на студените крайни-
ци”. Подходящ е и при възрастни хора със затруднения при ходенето, поради болки и 
подуване на краката, причинени от нарушено кръвообращение в долните крайници. 

Хората, които имат проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръвно на-
лягане, атеросклероза, високи нива на холестерол и триглицериди), се повлияват бла-
гоприятно 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 бла-
готворно върху кръвообращението. Такъв продукт е GinkgoVin (Гинко Вин). Той съ-
държа екстракти от Гинко 
Билоба и Гроздово семе, 
които имат доказан ефект. 
Екстрактът от Гинко Било-
ба е с най-голяма чистота 
на българския пазар. Една 
таблетка дневно осигурява 
благотворния ефект. В ед-
на опаковка GinkgoVin се 
съдържат 60 таблетки, ко-
ито са достатъчни за дву-
месечен прием. Можете 
да намерите в аптеките 
без рецепта или онлайн 
на www.botanic.cc.

Да защитим сърцето и 
паметта си с ГинкоВин 

държа екстракти от Гинко 
Билоба и Гроздово семе, 
които имат доказан ефект. 
Екстрактът от Гинко Било-
ба е с най-голяма чистота 
на българския пазар. Една 
таблетка дневно осигурява 
благотворния ефект. В ед-

държа екстракти от Гинко 
Билоба и Гроздово семе, 
които имат доказан ефект. 
Екстрактът от Гинко Било-
ба е с най-голяма чистота 
на българския пазар. Една 
таблетка дневно осигурява 
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1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./

3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

Цена: 

НоВо отКритие Връща зреНието  само за месец

Главоболието, болките 
във врата, раменете, гърба 
и ставите често се дължат 
на заболяване на костно-
ставната система. Костният 
израстък (шип) предизвик-
ва притискане на нервите, 
които излизат в тази об-
ласт на гръбначния стълб. 
Понякога, вследствие на 
травма, тежка физи-
ческа дейност и др., 
гръбначният стълб се 
натоварва допълни-
телно, което е причи-
на за стесняване на 
дисковите междуп-
решленни простран-
ства и притискане 
на нервните корен-
чета. По този начин 
болките се засилват, 
ограничава се под-
вижността на целия 
гръбначен стълб.  

Няма закономерност за 
появата на това заболя-
ване. Шиповете могат да 
се образуват при обездви-
жване, при неправилна об-
мяна на веществата, след 
травма, след неизлекува-
ни инфекции и др. Влия-
ние оказва и наследстве-
ният фактор.

Естествено е да си зада-
дем въпроса може ли да 
се запази костната систе-
ма здрава и работоспо-
собна за по-дълго време 

и има ли начин да се 
намалят болките и да 
се раздвижат ставите 
при ошипяване.

При подобни оп-
лаквания много до-
бър ефект имат ма-
нуалните и кине-
зитерапевтичните ме-
тоди, прилагани в  

Център за масаЖи 
“Био енерго спектър” 
– София.

Чрез прилагането на над 
100 вида манипулативни 
техники на специалния 
японски масаж на проф. 
М. Сайонджи се постига 
постепенно отпускане на 
пренапрегнатите и заякча-
ване на отслабените мус-
кули в шийно-раменния и 
гръбначния отдел, след ко-
ето се пристъпва към от-
блокиращи тракции. В ком-

плекса влизат още зоно-
терапия, аурикулотерапия, 

физиотерапия и въз-
становителна япон-
ска гимнастика. 

Тези безлекарстве-
ни методи в комбина-
ция ефикасно повли-
яват на болките при 
ошипяване, възста-
новяват нормалната 
двигателна дейност, 
мускулната трофика, 
засилват кръвообра-
щението и лимфото-
ка в организма, ка-
то паралелно норма-

лизират променената му 
реактивност. Процедури-
те се извършват от опит-
ни рефлексо- и кинези-
терапевти, лично обуче-
ни от автора на терапия-
та. Във възстановител-
ния спа Център на фир-
мата можете да получите и 
допълнителни водни и то-
плинни процедури, релак-
сиращи терапии за гръб, 
както и специални дрени-
ращи терапии за отекли, 
уморени и подути крака.

СъЗДАВАт Ли ШиПОВете 
ПРОБЛеМи?

Всички знаем, че с напредване на възраст-
та зрението се влошава. Особено забележим 
е този процес, когато навършим 40-годишна 
възраст. Досега лекарите мълчаха и вдигаха 
рамене, безсилни пред влиянието на време-
то върху здравето на очите ни.

Миналата година на здравния форум във 
Варшава беше представена първата по ро-
да си формула, разработена съвместно от 
лекари офталмолози и биотехнолози, кои-
то откриват каква е причината да се разва-
ля зрението с напредването на възрастта. 
Оказва се, че основният виновник за това е 
системната липса на някои микроелементи 
в тялото ни. Учените извличат тези елемен-
ти от концентрирани извлеци на няколко 
растения: очанка, резене и рутин, и ги ком-
бинират с достатъчно количество витамин 
С. Оказва се, че така създадената формула 
насища тялото с необходимите вещества и 
възстановява липсите, с което започва въз-
становяване на зрението. 

състав:
очанка екстракт 100 mg
Очанката представлява прекрасно сред-

ство за профилактика на очни болести с 
различен произход, а също така за пови-
шаване остротата на зрението. Тя широко 
се прилага в офталмологията при лечение 
на дегенеративно-дистрофични процеси 
на очната мембрана. Подобрява зрението 
при хора над 70 години. Богата е на вита-
мини А, С и група В и съдържа много си-
лиций и желязо.

Очанката има адстрингентно и противо-
възпалително въздействие. Прилага се при: 
конюнктивити, блефарити, възпаление на 
слъзните канали, повишена уморяемост на 
очите, петна по роговицата, катаракти и хор-
деолум (ечемик на миглите).

резене (див копър) екстракт 100 mg
Малко познатата билка резене има вид 

на копър и аромат на анасон, богата е на 
полезни вещества и има отлични лечебни 
свойства. В народната медицина се използ-
ват семената от билката резене. Поради еле-
менти като магнезий, калий, калций, желязо 
и други растението има различни полезни 
свойства. Листата и стъблата му съдържат 
каротин, витамини от група В, аскорбино-
ва киселина. Те са много богати на антиок-
сидантни съставки – кверцетин, рутин, фла-
воноиди и други вещества, които възстано-
вяват сърцето и кръвоносните съдове и са 
полезни за предотвратяване на развитието 
на злокачествени тумори и за укрепване на 
имунната система.

Резенето действа добре при газове в сто-
маха, по време на менструална болка, въз-
палителни процеси на окото, за лечение на 
черния дроб и заболявания на жлъчните пъ-
тища, има силно антиспастично свойство.

рутин (добит от японска акация) 
екстракт 100 mg

Рутинът представлява мощен 
биофлавоноид с широкоспектър-
ни ползи за здравето. Основното 
му предимство е, че има силно из-
разени антиоксидантни свойства. 
Рутинът е утвърдено лекарствено 
средство срещу хеморагии от раз-
личен произход – за намаляване на 
пропускливостта и чупливостта на 
капилярите. Предлага се също и за 
лечение и профилактика на кръво-
изливи,  при хипертония, бъбреч-
ни заболявания, хеморагична диа-
теза, ревматизъм, а и при капиляр-
ни кръвоизливи от токсичен про-
изход – във всички случаи заедно 
с витамин С.

витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия организъм 

от витамин С (аскорбинова кисели-
на) е безспорна. Представлява воднораз-
творим витамин, който изпълнява множе-
ство важни функции в човешкия органи-
зъм. Той увеличава значително усвояване-
то на желязо (Fe), участва в образуването на 
костите, зъбите и тъканите. Витамин С под-
помага заздравяването на рани, поддържа 
еластичността на кожата, подобрява устой-
чивостта към инфекции, помага при висо-
ко кръвно налягане, атеросклероза и рак.

Продуктът е наречен вю протект и е 
лицензиран за патент за цяла Европа. След 
тримесечен прием хората споделят подо-
бряване на зрението, намаляване на умо-
рата в очите, забавяне прогресията на ка-
тарактата. вю протект се препоръчва на 
хора с високостепенно късогледство, като 
профилактика от развитие на катаракта и 
макулна дегенерация, свързани с възрас-
тта. Изключително подходящ е за хора, ра-
ботещи на компютър, и такива, които пре-
карват дълго време в шофиране. вю про-
тект представлява прекрасно средство за 
профилактика на очни болести с различен 
произход, а също така за повишаване ос-
тротата на зрението. Широко се прилага 
в офталмологията при лечение на дегене-
ративно-дистрофични процеси на очната 
мембрана. Подобрява зрението при хора 
над 70 години. Продуктът има адстрингент-
но и противовъзпалително въздействие. 
Прилага се при: конюнктивити, блефари-
ти, възпаление на слъзните канали, пови-
шена уморяемост на очите, петна по ро-
говицата, катаракти и хордеолум (ечемик 
на миглите).

Препоръчителен е приемът в продъл-
жение на 3 месеца 2 пъти в годината. вю 
протект има дълготрайно действие, като 
запазва своята ефективност в тялото до-
ри след периода на употреба. Без лекар-
ско предписание.

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

продукта вю протект можете да поръчате директно  
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:

 https://biotica.bg  или в повечето аптеки в страната.

 мляко с чесън и масло. Към горещото 
мляко добавете една супена лъжица масло и 
също толкова мед. Разбърква се всичко мно-
го добре и се добавя смачкана скилидка че-
сън. Прецедете през сито. Напитката се пие 
топла поне 3 пъти дневно.

сироп от чесън и лимон. Счукайте 2 глави 
чесън, добавете сока на два пресни лимона, 
четири супени лъжици мед и две чаши вря-
ла вода. Оставя се  да престои два дни, пре-
цежда се и  се пие два пъти на ден по  две 
лъжици. Ефектът е невероятен. 

сироп от лукчета и кока-кола.  Ще са ви 
необходими: 1 пакет лукчета и 300 мл кока 
кола. Лукчетата се поставят в тенджера, зали-
ват се  с кока-колата и се изчаква да заврят.

За да се разтопят, трябва да се разбъркват 
от време на време. След като са се разтопили, 
оставяме да изстине на стайна температура. 

От тази смес се взима 3 пъти на ден преди 
ядене (около 30 минути), като за възрастни е 
1 супена лъжица, а за деца - 1 ч.л.

крем от банан и мед.  Помага както на 
малки деца, така и на възрастни. Трябват ви 
само два банана, но да са добре узрели, 2 
суп. л. мед и около 400 мл вряла вода. Обе-
лете двата банана и пасирайте. Използвайте 
дървена лъжица - трябва да се получи едно-
образна кашичка. Залейте с преварена вода. 
Оставете сместа да се охлади и тогава доба-
вете меда, за да не загуби полезните си ка-
чества. Всеки път, когато искате да пиете, за-
грявайте по малко от сместа. 

Препоръчително е да се пие 4 пъти на ден 
по около 100 мл.

подбел. Пригответе си лековит чай, използ-
вайки 20 грама подбел и по пет грама от бил-
ките лопен, резене и анасон. 

За приготвянето на 250 грама чай използ-
вайте една лъжичка от смес. След това се за-
парва в продължението на десет минути във 
вряла вода. За деня са необходими две-три 
дози от чая. Пийте го подсладен с мед или 
небет шекер.

При упорита кашлица

Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула
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Известна от хилядолетия
Мастика е смола от вечно зеле-

но дърво, растящо на гръцкия ос-
тров Хиос. Тя е използвана с тера-
певтична, козметична и кулинарна 
цел  още от VII век пр.н.е. В днешно 
време смолата от мастиковото дър-
во бе официално призната от Ев-
ропейската агенция по лекарства-
та (ЕМА) за традиционен растителен 
лекарствен продукт, приложим при 
храносмилателни нарушения, въз-
паление на кожата и за заздравява-
не на рани. Многобройни научни 
изследвания потвърдиха ефектив-
ността на мастика – в т.ч. противо-
действие на лошото храносмилане, 
язва, антибактериално и антгъбич-
но действие, антиоксидантно и по-
нижаващо нивото на холестерола.

Не се поддавай
 на язвите 

Причините за язва на стомаха и 
на дванадесетопръстника най-чес-
то са бактериална инфекция вслед-
ствие на Helicobacter pylori или нес-
тероидни противовъзпалителни ле-
карства. Още преди три десетиле-

тия The New 
England Journal 
of Medicine, най-
старото меди-
цинско списа-
ние в света, ог-
ласи, че масти-
ка има способ-
ността да уби-
ва бактерии-
те Helicobacter 
pylori. През 2010 
г. в сп. Journal of 
Ethnopharmacology бяха публику-
вани резултати от изследвания в 
клиниката по гастроентерология в 
Skylitsion в Хиос на148 пациенти, 
страдащи от функционална диспеп-
сия. След три седмици прием на ма-
стика 350 mg три пъти дневно се на-
блюдава ясно подобрение на четири 
изследвани симптома на диспепсия: 
генерализирана болка в корема, ко-
ремна болка вследствие на тревож-
ност, тъпа бол-
ка в областта на 
епигастриума и 
киселини в сто-
маха. 

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 31.12.2018 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“

СоФиЯ, ул. “Св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
пловДив, ул. “Св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
виДин, ул. “пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

заповядайте в наШите слУХопротезни Центрове:

Заразяването с Helicobacter 
pylori засяга около 50% от 
населението на света и е 
чест причинител на гастрит 
и язви на стомаха и дуодену-
ма. Учените от Университета 
в Милано, доказаха, че при 
концентрация 500 mсg/ml 
мастика убива до 90% 
от бактериалните колонии. 

бактериите Helicobacter pylori 

при ЯЗВИ, ГАСТРИТ, КОЛИТ

и нарушено ХРАНОСМИЛАНЕ
Мастика предпазва от образуване на язви на стомаха и 
дванадесетопръстника, регулира перисталтиката на 
червата, облекчава астматичните проблеми, защото про-
чиства белите дробове, а също така понижава нивото на 
лошия холестерол. От фармацевтична гледна точка тя е 
многофункционална и до сега определено недооценявана

Не предизвиква 
никакви нежелани и 
токсични действия 

дори при доза 
от 28 g

ПЪЛНА
БЕЗОПАСНОСТ

МАСТИКА

50%

60 капс.

Обади се: 02 983 11 81
ВСЕКИ ДЕН до 21.12

първите 11 поръчали  
получават МАСТИКА 

 вместо 29 лв за 24 лв
(4 лв  доставка)

противодейства на

ИЗВЕСТНА ОТ 2600 Г

ГРЪЦКА СМОЛА
 ИЗНЕНАДВА УЧЕНИТЕ

СЪС СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ

Дистрибутор: А-Зет Медика, София, ул. Поп Богомил 23 

МАСТИКА

професор 
Йежи лукашяк

02 983 11 81
до 31 декември

мастика - 24 лв.
вместо за 29 лв.
(4 лв. доставка)
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Ванката
ЗаБравени велики БълГари

Äраìати÷ниÿт живот 
на царските дъщери 

Ïúðвè вèê за своáода

Страницата подготви  
Цветан иЛиеВ

420 години от търновското въстание

Цар Фердинанд I и обичаната му 
съпруга княгиня Мария Луиза имат 
четри деца – Борис III, княз Кирил 
Преславски - флигел-адютант на 
брат си и регент при управлени-
ето на непълнолетния Симеон II, и 
княгините Евдокия и Надежда. Две-
те дъщери израстват без майка си, 
тъй като тя умира ден след ражда-
нето на Надежда, когато Евдокия 
е само на една годинка. Те зами-
нават с Фердинанд I за Германия, 
когато той абдикира. Министър-
председателят на България Алек-
сандър Стамболийски обаче отчи-
та, че младият цар Борис се чув-
ства самотен в София. Така двете 
се завръщат в родината през 1922 г.

Княгиня ев-
докия Българ-
ска, херцогиня 
саксонска (ев-
докия аугус-
та филипина 
к л е м е н т и н а 
мария), е оп-
исвана като съ-
вършената же-
на - романтич-
на, мечтателна 
и много близка 
до народа. При-
тежава остър 
аналитичен ум, 
отворен за по-
литически, ре-
лигиозни и со-
циални проблеми. Изискана и еле-
гантна, влюбена в природата. Тя се 
превръща в съветник на брат си, 
който й доверява всичко. Евдокия 
е първата дама на държавата до 
брака на царя с Йоанна Българска 
през 1930 г.

Княгинята е талантлива худож-

ничка, благотворител и меценат. 
Оставя около 1000 акварелни кар-
тини, които се-
га са собстве-
ност на Наци-
оналната худо-
жествена гале-
рия и различни 
музеи. Тя проек-
тира и изработ-
ва бойните зна-
мена на диви-
зиите и полко-
вете на българ-
ската царска ар-
мия, връчени на 
войсковите час-
ти от цар Борис 

ІІІ на 6 май 1937 г. 
Прави илюстра-
ции на книгите 
"Илиада", "Оди-
сея" и "Енеида".

Княгиня Ев-
докия никога не 
се омъжва. Раз-
лични източни-
ци разказват за 
силната й любов 
с младия българ-
ски офицер Иван 
Багрянов. Той е 
син на чифлик-
чия от Делиор-

мана. Участва в Балканската и Пър-
вата световна война, награден е с 
множество ордени за храброст. Ев-
докия харесва неговата мъжестве-
ност, физическа красота и таланта 
му на поет. Иван Багрянов е влю-
бен в нейния ум, интелигентност и 
артистичност. Говори се, че двама-

Един от най-храб-
рите четници в дру-
жината на Хаджи Ди-
митър и Стефан Кара-
джа е иван попхри-
стов – ванката. Той е 
роден на 25 септем-
ври 1843 г. в Габро-
во в семейството на 
свещеника Христо 
поп Илиев. През 1859 
г. заминава за Русия 
да продължи образо-
ванието си. Със сти-
пендия на Москов-
ския славянски коми-
тет завършва гимназия през 1862 г. и се подготвя 
да постъпи в Московския университет. Но проме-
ня решението си и става юнкер във Военното учи-
лище. След завършването му е произведен в чин 
прапоршчик и зачислен в 16-и Драгунски нижего-
родски полк в Западен Кавказ. За отлична служба е 
награден с орден за храброст – сребърен Георги-
евски кръст, и произведен в чин поручик.

Вместо да продължи военната си кариера, се 
уволнява и с параход пристига в Цариград с пред-
варително определени цели. Прави опит да постъ-
пи като офицер на турска служба, но получава от-
каз. След това пристига в Габрово, а оттам в Плоещ.

Ванката става член на ТЦБК и се запознава с Хад-
жи Димитър. При подготовката на четата взема дей-
но участие и е определен за неин писар и става един 
от военните й ръководители. Изработва бойния 
път на четата и написва закон за управлението й.

На 10 юли 1868 г. в четвъртата битка на четата 
на Канлъдере е тежко ранен в крака и решава да 
се завърне в Габрово. На следващия ден попада на 
турска потеря и след кратка битка последния кур-
шум запазва за себе си.

През XVI век Осман-
ската империя жъне по-
беди над своите проти-
вници, което превръ-
ща идеята за свобода 
на покорените народи 
в далечен блян. През 
1571 г. обаче край Ле-
панто османците пре-
живяват съкрушително 
поражение от силите на 
Първата Свещена лига 
– коалиция, обединила 
военноморската мощ 
на Венеция и Испа-
ния, в която участ-
ват и папство-
то, Малта и 
други. За-
губите на 
м ю с ю л -
манската 
държава 
са осеза-
еми – фло-
тът й, съста-
вляван от 220 ко-
раба, е напълно уни-
щожен, а човешките й 
жертви се начисляват 
на над 30 000 убити. В 
резултат на своята по-
беда войските на Све-
щената лига съумяват 
да освободят 15 000 
християнски каторжни-
ци, служили като гре-
бци на османските га-
лери.

Макар коалицията на 
С в е щ е -
ната ли-
га да ус-
пява да 
изтръг-
не побе-
да от ос-
м а н ц и -
те, цена-
та на то-
зи успех 
впослед-
ствие е 
платена 
от бъл-
г а р и т е . 
Целейки 
да модернизира своя 
изоставащ в техноло-
гично отношение флот 
и да възстанови загуби-
те на своето войнство, 
османската централна 
власт осезаемо засилва 
натиска си върху бъл-
гарското население.

Всички християни 
в българските земи са 
задължени да работят 
безплатно в корабо-
строителниците в Со-
зопол и Варна, където 
в хода на около годи-
на участват в постро-
яването на над 30 го-
леми галери за новата 
османска марина. Пара-
лелно с това империя-
та увеличава размера и 
интензитета на еничар-
ските набори сред бъл-
гарите, обезкръвявай-
ки техния демографски 
потенциал.

Тези действия пре-
ливат чашата на тър-
пението и довеждат до 
подготвянето на пър-
вия организиран оп-

ит за въстание. Време-
то за подобно начина-
ние е удачно, тъй като 
имперският военен по-
тенциал е често анга-
жиран в стълкновения 
с Хабсбургите и техни-
те съюзници. Водачи на 
българския бунт срещу 
османците стават тър-
новския архиепископ 
Дионисий Рали и нико-
полският първенец Те-

одор Балина. 
Българското въстание е 
трябвало да бъде осъ-
ществено като част от 
по-мащабна акция сре-
щу османците, в която 
да вземат участие и си-
лите на трансилванския 
княз Сигизмунд Батори, 
влашкия воевода Ми-
хаил Храбри, австрий-

ския ер-
ц х е р ц о г 
М а к с и -
милан III 
и свеще-
ния рим-
ски импе-
ратор Ру-
долф II.

Н и к о -
полският 
благород-
ник е да-
лечен по-
томък на 
б ъ л г а р -
ския княз 

Фружин и цар Шван 
Шишман.

Сред основните це-
ли на Теодор Балина и 
Дионисий Рали е при-
вличането на възмож-
но най-широк кръг от 
външна подкрепа, за 
спечелването на която 
се принуждават да обе-
щават бъдещото упра-
вление на една свобод-
на България на тран-
силванския княз, влаш-
кия воевода и дори на 
свещения римски им-
ператор. От тях бунтов-
ните водачи настояват 
да получат офицери, 
които да подпомогнат 
за обучението на въс-
таническите отряди и 
дори осезаема военна 
помощ.

Това най-ясно личи в 
посланията между Ди-
онисий Рали и Рудолф 
II. Свещеният римски 
император обещава да 
изпрати 2000 конници 
и 4000 души пехотна 
войска. 

дини българската сто-
лица отново била сво-
бодна. Ентусиазирани-
те народни маси обя-
вили за свой владе-
тел Шишман IV – акт, 
с който демонстрира-
ли пред света отхвър-
лянето на османската 
власт от териториите 
на България.

Междувременно, 
след краткото си стълк-
новение с османците 
при Силистра, влашки-
те войски се оттеглят, 
а българските въста-
ници в Търновград са 
подложени на засиле-
на атака от редовната 
войска на Османската 
империя. Бунтуващи-
те се българи се укре-
пяват зад стените на 
древната си престол-
нина. Българската сто-
лица е превзета и раз-
орена, съпротивлява-
щите се въстаници са 
избити, а мирното на-
селение – поробено. 
Дионисий Рали и Те-
одор Балина успяват да 
оцелеят и се оттеглят, 
намирайки убежище 
на север от Дунав.

Макар да не довеж-
да българите до жела-
ната свобода, Търнов-
ското въстание през 
1598 г., което е жесто-
ко потушено, е първи 
вик за свобода.

та искат да се оженят, но цар Фер-
динанд I не дава съгласие заради 
потеклото на Багрянов.

На 60-годишна възраст, след 
смъртта на сестра й, тя заживя-
ва в католически санаториум край 
Боденското езеро.

к н я г и н я 
надежда Бъл-
гарска, херцо-
гиня саксон-
ска (надеж-
да клементи-
на мария пия 
мажелла), не 
се занимава с 
политика. Тя е 
будна и скром-
на. Описват я 
като изключи-
телно добра, 
близка до хо-
рата, но обик-
новено тъж-
на и умислена. 
Княгинята се 

отдава на благотворителност за 
сиропиталището "Евдокия и На-
дежда" в София. Подкрепя редица 
инициативи на Българския червен 
кръст. На 25 години тя се омъжва 
за херцог Албрехт-Ойген Вюртем-
бергски. Двамата живеят в Герма-
ния и имат 5 деца. На княгинята 
е кръстено столичното село На-
дежда, днес един от големите жи-
лищни квартали в София. Макар 
да прекарва по-голямата част от 
живота си извън България, княги-
ня Надежда с готовност се завръ-
ща винаги когато това е възмож-
но. Последното й посещение е по 
време на траурната церемония и 
погребението на брат й Борис III 
през септември 1943 г. 

Княгиня Надежда умира на 59 
години в Щутгарт.

След като очаква-
ната помощ от Влаш-
ко, Трансилвания и Ав-
стрия обаче така и не 
пристига, въстаниците 
се сплотяват около фи-
гурата на никополския 
първенец, обявявайки 
го за свой цар.

През 1598 г., след ка-
то няколко влашки от-
ряда разгромяват ло-
кална османска войска 

край Силист-
ра, Пър-

в о -

т о 
т ъ р -

новско въста-
ние избухва в някогаш-
ната българска столица. 
На призива за свобода 
се стичат хиляди бълга-
ри, които с лекота над-
виват османския гар-
низон в Търновград. За 
пръв път от двеста го-

теодор Балина

княгиня евдокия

княгиня надежда

Битката при лепанто
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диема

сряда, 12 декември
07:20 Загадки в музея, еп. 11
08:05 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 8
09:00 Забранена история, еп. 4
09:50 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

10:45 Геният на Мария Кюри - Жена-
та, която освети планетата,

11:40 Невидимите градове на Ита-
лия, еп. 2

12:35 Машини за убиване, еп. 2
13:30 Конспирация, еп. 5
14:20 Времето, което промени света, 

еп. 2
14:45 Времето, което промени света, 

еп. 5
15:10 Останки от войните, еп. 6
16:00 Страхотни изобретения, еп. 16
16:30 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

17:25 Геният на Мария Кюри - Жена-
та, която освети планетата,

18:20 Мистериите на нацистките 
убийства, еп. 3

19:10 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
20:05 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
21:00 Конспирация, еп. 1
21:50 Смъртносно разузнаване, еп. 6
22:40 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата,
23:35 Втората световна война: Заб-

равената война в Китай, еп. 2
00:30 Скрити следи: Планината на 

Хитлер,
01:25 Забранена история, еп. 2
02:15 Загадки в музея, еп. 12
03:05 Страхотни изобретения, еп. 13
03:34 Страхотни изобретения, еп. 16
04:05 Загадки в музея, еп. 2
04:50 Конспирация, еп. 1
05:40 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
четвъртък, 13 декември

07:00 Страхотни изобретения, еп. 5
07:30 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 9
08:25 Забранена история, еп. 5
09:15 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 9
10:10 Смъртносно разузнаване, еп. 6
10:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
11:45 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
12:40 Машини за убиване, еп. 3
13:35 Конспирация, еп. 6
14:25 Времето, което промени света, 

еп. 3
14:50 Времето, което промени света, 

еп. 6
15:15 Останки от войните, еп. 7
16:05 Страхотни изобретения, еп. 17
16:35 Смъртносно разузнаване, еп. 6
17:25 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
18:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
19:05 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
20:05 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
21:00 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
22:50 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
23:40 Войната, която промени света, 

еп. 1
00:35 Скрити следи: Войната във 

Виетнам,
01:30 Забранена история, еп. 3

петък, 14 декември
06:30 Страхотни изобретения, еп. 23
07:00 Загадки в музея, еп. 13
07:45 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 10
08:35 Забранена история, еп. 6
09:25 Леден мост,
10:20 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет, еп. 1
11:15 Истинският Юлий Цезар,
12:20 Машини за убиване, еп. 4
13:15 Конспирация, еп. 7
14:05 Времето, което промени света, 

еп. 7
14:30 Времето, което промени света, 

еп. 8
14:55 Останки от войните, еп. 1
15:45 Страхотни изобретения, еп. 18
16:15 Леден мост,
17:10 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет, еп. 1
18:05 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
18:55 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
19:55 Истинският Юлий Цезар,
21:00 История на оръжията, еп. 4
21:55 Черни операции от далечното 

минало, еп. 2
22:50 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 6
23:40 Войната, която промени света, 

еп. 2
00:35 Скрити следи: Ватерло,
01:30 Забранена история, еп. 4
02:20 Загадки в музея, еп. 1
03:10 Страхотни изобретения, еп. 15
03:40 Страхотни изобретения, еп. 18
04:10 Загадки в музея, еп. 4
05:00 Убийци от древността, еп. 2
05:55 История на оръжията, еп. 3

съБота, 15 декември
07:10 Страхотни изобретения, еп. 7
07:40 Страхотни изобретения, еп. 8
08:10 Страхотни изобретения, еп. 9
08:40 Страхотни изобретения, еп. 10
09:10 Страхотни изобретения, еп. 11
09:40 Страхотни изобретения, еп. 12
10:10 Страхотни изобретения, еп. 13
10:40 Останки от войните, еп. 1
11:30 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
12:20 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3
13:10 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
14:00 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
14:50 Машини за убиване, еп. 2
15:45 Бойни кораби, еп. 6
16:35 Ловецът на оръжия, еп. 6
17:25 Страхотни изобретения, еп. 10
17:55 Страхотни изобретения, еп. 11
18:25 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
19:15 Вулканични одисеи, еп. 5
20:10 Първите хора, еп. 4
21:05 Жени воини, еп. 2
22:00 Залавянето на Клаус Барби,
23:00 История на оръжията, еп. 4
23:55 Машини за убиване, еп. 5
00:55 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
01:50 Забранена история, еп. 2

неделя, 16 декември
06:20 Страхотни изобретения, еп. 17
07:00 Времето, което промени света, 

еп. 2
07:25 Времето, което промени света, 

еп. 7
07:45 Свирепа Земя, еп. 2
08:35 Времето, което промени света
10:25 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
11:25 Конспирация, еп. 12
12:15 Конспирация, еп. 1
13:05 Смъртносно разузнаване, еп. 3
13:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
14:45 География на убийствата, еп. 5
15:35 Парижки мистерии, еп. 3
16:05 Парижки мистерии, еп. 4
16:35 Забранена история, еп. 3
17:25 Забранена история, еп. 4
18:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
19:05 Времето, което промени света, 

еп. 5
19:30 Времето, което промени света, 

еп. 8
20:00 Подемът на цивилизацията, 

еп. 3
21:00 Първите хора, еп. 5
22:00 Селцето, еп. 5
23:05 Последните крале-воини на 

Европа, еп. 3
00:10 Мъртвият викинг, еп. 6
01:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
01:55 Забранена история, еп. 3
02:45 Загадки в музея, еп. 1
03:35 Страхотни изобретения, еп. 9
04:05 Страхотни изобретения, еп. 24
04:35 Опасна Земя, еп. 2
05:30 Опасна Земя, еп. 3

понеделник, 17 декември
06:20 Времето, което промени света, 

еп. 9
07:15 Бойни кораби, еп. 2
08:05 Бойни кораби, еп. 3
08:55 Смъртносно разузнаване, еп. 1
09:45 Смъртносно разузнаване, еп. 2
10:35 Ерих Милке - Господарят на 

страха,
11:30 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 3
12:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
13:10 Прокълнати династии, еп. 6
13:35 Прокълнати династии, еп. 1
14:00 Смъртносно разузнаване, еп. 1
14:50 Смъртносно разузнаване, еп. 2
15:40 История на оръжията, еп. 6
16:35 История на оръжията, еп. 1
17:30 Останки от войните, еп. 1
18:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
19:10 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
20:00 Ерих Милке - Господарят на 

страха,
21:00 Парижки мистерии, еп. 1
21:30 Парижки мистерии, еп. 2
22:00 Смъртносно разузнаване, еп. 1
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 2
23:40 История на оръжията, еп. 1
00:35 История на оръжията, еп. 2
01:30 Забранена история, еп. 5
02:20 Загадки в музея, еп. 2
03:10 Страхотни изобретения, еп. 16
03:40 Страхотни изобретения, еп. 19
04:10 Загадки в музея, еп. 5
05:00 Руската революция,
05:55 Истинският доктор Живаго,

вторник, 18 декември
07:00 Страхотни изобретения, еп. 7
07:25 Бойни кораби, еп. 5
08:10 Бойни кораби, еп. 6
09:00 Смъртносно разузнаване, еп. 3
09:50 Смъртносно разузнаване, еп. 4
10:40 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

11:35 Мистериите на нацистките 
убийства, еп. 4

12:25 Мистериите на нацистките 
убийства, еп. 2

13:15 Прокълнати династии, еп. 7
13:40 Прокълнати династии, еп. 2
14:10 Смъртносно разузнаване, еп. 3
15:00 Смъртносно разузнаване, еп. 4
15:45 История на оръжията, еп. 7
16:40 История на оръжията, еп. 2
17:35 Останки от войните, еп. 2
18:25 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
19:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
20:05 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

21:00 Парижки мистерии, еп. 3
21:30 Парижки мистерии, еп. 4
22:00 Смъртносно разузнаване, еп. 3
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 4
23:40 История на оръжията, еп. 3
00:35 История на оръжията, еп. 4
01:30 Забранена история, еп. 6
02:20 Загадки в музея, еп. 3
03:10 Страхотни изобретения, еп. 17
03:40 Страхотни изобретения, еп. 20
04:10 Загадки в музея, еп. 6
05:00 Истинският Юлий Цезар,

сряда, 19 декември
06:00 Първите хора, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения, еп. 8
07:25 Бойни кораби, еп. 8
08:15 Бойни кораби, еп. 9
09:05 Смъртносно разузнаване, еп. 5
09:55 Смъртносно разузнаване, еп. 6
10:40 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

11:35 Мистериите на нацистките 
убийства, еп. 5

12:25 Мистериите на нацистките 
убийства, еп. 3

13:15 Прокълнати династии, еп. 8
13:40 Прокълнати династии, еп. 3
14:05 Смъртносно разузнаване, еп. 5
14:55 Смъртносно разузнаване, еп. 6
15:45 История на оръжията, еп. 8
16:40 История на оръжията, еп. 3
17:35 Останки от войните, еп. 3
18:25 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
19:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 3
20:05 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

21:00 Парижки мистерии, еп. 5
21:30 Парижки мистерии, еп. 6
22:00 Смъртносно разузнаване, еп. 5
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 6
23:40 История на оръжията, еп. 5
00:35 История на оръжията, еп. 6
01:30 Забранена история, еп. 1
02:20 Загадки в музея, еп. 4
03:10 Страхотни изобретения, еп. 18
03:40 Страхотни изобретения, еп. 21
04:10 Загадки в музея, еп. 7
05:00 Конспирация, еп. 2
05:50 Тайните на Забранения град в 

Китай,

четвъртък, 20 декември
06:35 Страхотни изобретения, еп. 7
07:00 Страхотни изобретения, еп. 9
07:25 Бойни кораби, еп. 1
08:15 Бойни кораби, еп. 10
09:00 Смъртносно разузнаване, еп. 1
09:50 Смъртносно разузнаване, еп. 2
10:35 Последното пътуване на Рома-

нови,
11:30 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
12:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
13:10 Прокълнати династии, еп. 9
13:35 Прокълнати династии, еп. 4
14:00 Смъртносно разузнаване, еп. 1
14:50 Смъртносно разузнаване, еп. 2
15:40 История на оръжията, еп. 9
16:35 История на оръжията, еп. 4
17:30 Останки от войните, еп. 4
18:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
19:10 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
20:00 Последното пътуване на Рома-

нови,
21:00 Парижки мистерии, еп. 1
21:30 Парижки мистерии, еп. 3
22:00 Смъртносно разузнаване, еп. 7
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 8
23:40 История на оръжията, еп. 7
00:35 История на оръжията, еп. 8
01:30 Забранена история, еп. 2
02:20 Загадки в музея, еп. 5
03:10 Страхотни изобретения, еп. 19
03:40 Страхотни изобретения, еп. 22
04:10 Загадки в музея, еп. 8
05:00 Смъртносно разузнаване, еп. 4
05:45 Смъртносно разузнаване, еп. 5

петък, 21 декември
06:30 Страхотни изобретения, еп. 21
07:00 Страхотни изобретения, еп. 10
07:30 Бойни кораби, еп. 4
08:20 Бойни кораби, еп. 5
09:05 Смъртносно разузнаване, еп. 3
09:55 Смъртносно разузнаване, еп. 4
10:45 Руската революция,
11:40 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
12:30 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
13:20 Прокълнати династии, еп. 10
13:45 Прокълнати династии, еп. 5
14:10 Смъртносно разузнаване, еп. 3
15:00 Смъртносно разузнаване, еп. 4
15:50 История на оръжията, еп. 10
16:45 История на оръжията, еп. 5
17:40 Останки от войните, еп. 5
18:30 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
19:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
20:10 Руската революция,
21:00 Парижки мистерии, еп. 2
21:30 Парижки мистерии, еп. 5
22:00 Смъртносно разузнаване, еп. 2
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 1
23:40 История на оръжията, еп. 9
00:35 История на оръжията, еп. 10
01:30 Забранена история, еп. 3
02:20 Загадки в музея, еп. 6
03:10 Страхотни изобретения, еп. 20
03:40 Страхотни изобретения, еп. 23
04:10 Загадки в музея, еп. 9
05:00 Убийци от древността, еп. 1
05:45 История на оръжията, еп. 4
събота, 22 декември
06:35 Страхотни изобретения, еп. 30
07:05 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1
08:05 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
09:00 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
09:55 Леден мост,
10:55 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 1
12:00 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 2
13:05 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 3
14:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 1
15:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
16:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 3
17:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 4
18:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
19:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 6
20:10 Първите хора, еп. 5
21:05 Жени воини, еп. 3
22:00 Леден мост,
22:55 История на оръжията, еп. 5
23:50 Машини за убиване, еп. 6
00:45 Бойни кораби, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 2
03:15 Страхотни изобретения, еп. 10
03:45 Страхотни изобретения, еп. 24
04:20 Загадки в музея, еп. 2
05:05 Страхотни изобретения, еп. 18
05:35 Страхотни изобретения, еп. 19

неделя, 23 декември
06:05 Страхотни изобретения, еп. 20
06:30 Страхотни изобретения, еп. 21
07:05 Времето, което промени света, 

еп. 5
07:35 Завръщането на Черната 

смърт,
08:30 Истинската война на тронове, 

еп. 1
09:15 Истинската война на тронове, 

еп. 2
10:05 Истинската война на тронове, 

еп. 3
10:50 Истинската война на тронове, 

еп. 4
11:40 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 1
12:30 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 2
13:20 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 3
14:10 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

15:05 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

16:00 Истинският доктор Живаго,
17:00 Руската революция,
17:55 Последното пътуване на Рома-

нови,
18:50 Помпей: нови разкрити тайни,
19:55 Истинският Юлий Цезар,
21:00 Първите цивилизации, еп. 1
22:00 Селцето, еп. 6
23:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
00:00 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
00:55 Завръщането на Черната 

смърт,
01:45 Забранена история, еп. 5
02:35 Загадки в музея, еп. 3
03:25 Страхотни изобретения, еп. 11
03:55 Страхотни изобретения, еп. 26
04:25 Загадки в музея, еп. 7

понеделник, 24 декември
06:05 Мощта на вулканите, еп. 2
07:05 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
07:55 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
08:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
09:35 Мистерията на римските чере-

пи,
10:25 Изгубеният град на гладиато-

рите,
11:20 Истинският Юлий Цезар,
12:25 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 1
13:15 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
14:05 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
14:55 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
15:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
16:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
17:25 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
18:15 Мистерията на римските черепи
21:00 Първите цивилизации, еп. 2
22:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
22:55 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
23:50 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
00:40 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
01:30 Рим: Първата световна супер-

сила
04:50 Мистерията на римските черепи
05:40 Изгубеният град на гладиато-

рите
вторник, 25 декември

06:35 Времето, което промени света, 
еп. 4

07:00 Историята на Египет, еп. 1
08:00 Историята на Египет, еп. 2
09:00 Историята на Египет, еп. 3
10:05 Историята на Египет, еп. 4
11:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
12:00 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
12:55 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
13:50 Съкровищата на Древен Еги-

пет, еп. 1
14:45 Съкровищата на Древен Еги-

пет, еп. 2
15:45 Съкровищата на Древен Еги-

пет, еп. 3
16:40 Историята на Египет, еп. 1
17:45 Историята на Египет, еп. 2
18:50 Историята на Египет, еп. 3
19:55 Историята на Египет, еп. 4
21:00 Първите цивилизации, еп. 3
22:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
22:55 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
23:50 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
00:45 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
01:40 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
02:35 Историята на Египет, еп. 1
03:40 Историята на Египет, еп. 2
04:45 Историята на Египет, еп. 3
05:50 Историята на Египет, еп. 4

виасат Хистори

сряда, 12 декември
 06:00 „Женени с деца”    
06:10 „Мускетарите”  
07:20 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:30 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  3  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  3
16:00 „Женени с деца” 
16:30 „Доставчикът” 
18:30 „Господари на ефира” – 

забавно предаване  
19:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5
20.00 „Агентите на ЩИТ” – се-

риал, сезон 2
21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера)  
22:00 „Опасен човек” – екшън 

с уч. на Стивън Сегал, 
Джес Хъч, Байрън Ман, 
Тери Чен  

00:00 „Агентите на ЩИТ”   
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”  

четвъртък, 13 декември
 06:00 „Женени с деца”    
06:10 „Мускетарите”  
07:20 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:30 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  3  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  3
16:00 „Женени с деца”  
16:30 „Специален отряд: Огнен 

полет” – екшън с уч. на 
Гейбриъл Махт, Робърт 
Патрик, Карли Поуп, 
Джанкарло Еспозито, 
Мат Бушел 

18:30 „Господари на ефира” – 
забавно предаване  

19:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5

20.00 „Агентите на ЩИТ” – се-
риал, сезон 2

21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера)  
22:00 „Призрачен ездач” – ек-

шън–фантастика с уч. 
на Никълъс Кейдж, Ева 
Мендес, Сам Елиът, Уес 
Бентли, Питър Фонда 

00:15 „Агентите на ЩИТ”   
01:15 Еротичен телепазар

петък, 14 декември
 05:50 „Женени с деца”    
06:15 „Мускетарите”  
07:30 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:40 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  3  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  3
16:00 „Женени с деца”  
16:30 „Американска нинджа 3” 

– екшън с уч. на Дейвид 
Брадли, Стив Джеймс, 
Майкъл Чан  

18:30 „Господари на ефира” – 
забавно предаване  

19:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5

20.00 „Агентите на ЩИТ” – се-
риал, сезон 2

21:00 „Морски тюлени” (пре-
миера)  

22:00 „Уличен бой” – екшън 
с уч. на Чанинг Тейтъм, 
Терънс Хауърд, Браян 
Уайт, Луис Гусман, Май-
къл Ривера  

00:10 „Агентите на ЩИТ”   
01:10 „Фрактура” – предаване 

за рок музика  
03:45 Еротичен телепазар

съБота, 15 декември
 05:45 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 6
06:40 „Без багаж” – предаване 

за туризъм  
07:15 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 21, 
3 епизода

11:00  „Американска нинджа 3” 
– екшън с уч. на Дейвид 
Брадли, Стив Джеймс, 
Майкъл Чан    

13:00 „Национална лотария”  
13:30 „Щурите съседи”  
15:50 „Специален отряд: Огнен 

полет” – екшън с уч. на 
Гейбриъл Махт, Робърт 

Патрик, Карли Поуп, 
Джанкарло Еспозито, 
Мат Бушел   

17:45 „Призрачен ездач” – ек-
шън–фантастика с уч. 
на Никълъс Кейдж, Ева 
Мендес, Сам Елиът, Уес 
Бентли, Питър Фонда    

20:00 „Стари приятели II” – 
комедия с уч. на Джак 
Лемън, Уолтър Матау, 
Джонатан Силвърман, 
Лиса Уолц, Кристин Ба-
рански  

22:00 „Снайперистът 4” – ек-
шън с уч. на Били Зейн, 
Чад Майкъл Колинс, Ана-
бел Райт, Рихард Замел  

00:00 Еротичен телепазар
неделя, 16 декември

 06:00 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 6

06:50 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 22, 
3 епизода

11:00 „Стари приятели II” – 
комедия с уч. на Джак 
Лемън, Уолтър Матау, 
Джонатан Силвърман, 
Лиса Уолц, Кристин Ба-
рански    

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи”  
15:00 „Ангел хранител” – кри-

минален екшън с уч. на 
Тил Швайгер, Мориц 
Блайбтрой, Каролине 
Шух, Луна Швайгер, Хай-
нер Лаутербах, Райнер 
Бок, Ханна Херцшпрунг    

17:50 „Уличен бой” 
20:00 „Черното куче” 
22:00 „Снайперистът 5” – 

екшън с уч. на Том 
Беринджър, Чад Майкъл 
Колинс, Нестор Серано, 
Мерседес Мейсън, Денис 
Хейсбърт, Яна Маринова, 
Георги Златарев, Асен 
Асенов  

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:30 Еротичен телепазар
понеделник, 17 декември

 06:00 „Женени с деца”    
06:30 „Мускетарите”  
07:30 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:45 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  3  

11:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5  

12:00 „Морски тюлени”  
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  4
16:00 „Внезапна смърт” – ек-

шън с уч. на Жан–Клод 
Ван Дам, Реймънд Бари, 
Пауърс Бут    

18:30 „Господари на ефира” – 
забавно предаване  

19:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5

20:00 „Агентите на ЩИТ” – се-
риал, сезон 2

21:00 „Морски тюлени” (пре-
миера)  

22:00 „Принуден да убива” – 
екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Ина Коробкина, 
Зак Сантиаго  

00:00 „Агентите на ЩИТ”   
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”  

вторник, 18 декември
05:50 „Да се посмеем” 
06:30 „Мускетарите”  
07:30 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:45 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  4  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  4
16:00 „Чужденецът” – екшън с 

уч. на Джеки Чан, Пиърс 
Броснан, Чарли Мърфи, 
Кейти Лун, Руфъс Джоунс    

18:30 „Господари на ефира” – 
забавно предаване  

19:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5

20:00 „Агентите на ЩИТ” – се-
риал, сезон 2

21:00 „Морски тюлени” (пре-
миера)  

22:00 „Бесен полет” – екшън 
с уч. на Стивън Сегал, 
Сиера Пейтън, Стив Тю-
сейнт  

00:00 „Агентите на ЩИТ”   
01:00 Еротичен телепазар

 сряда, 19 декември
 06:00 „Да се посмеем” 
06:30 „Мускетарите”  
07:30 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:45 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  4  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  4
16:00 „Женени с деца”  
16:30 „Черното куче” – екшън 

с уч. на Патрик Суейзи, 
Мийт Лоуф, Ранди Тра-
вис, Чарз Дътън, Браян 
Кели

18:30 „Господари на ефира” – 
забавно предаване  

19:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5

20:00 „Агентите на ЩИТ” – се-
риал, сезон 2

21:00 „Морски тюлени” (пре-
миера)  

22:00 „Ударна сила” – екшън–
трилър с уч. на Стивън 
Сегал, Лиса Ловбранд, 
Дейвид Кенеди, Дани Уеб

00:00 „Агентите на ЩИТ”   
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

четвъртък, 20 декември
 06:00 „Женени с деца”    
06:30 „Мускетарите”  
07:30 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
08:45 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  4  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  4
16:00 „Женени с деца”  
16:30 „Бесен полет” – екшън 

с уч. на Стивън Сегал, 
Сиера Пейтън, Стив Тю-
сейнт    

18:30 „Господари на ефира” – 
забавно предаване  

19:00 „Досиетата „Грим” – се-
риал, сезон 5

20:00 „Агентите на ЩИТ” – се-
риал, сезон 2

21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера)  
22:00 „Два патлака” – екшън–

комедия с уч. на Марк 
Уолбърг, Дензъл Уошинг-
тън, Бил Пакстън, Пола 
Патън, Едуард Джеймс 
Олмъс, Джеймс Марс-
дън, Фред Уорд  

00:10 „Агентите на ЩИТ”   
01:10 Еротичен телепазар

петък, 21 декември
 06:00 „Женени с деца”    
06:30 „Мускетарите”  
07:30 „Уокър – тексаският 

рейнджър”   
08:45 „Комисар Рекс”  5  
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  4  
11:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5  
12:00 „Морски тюлени”   
13:00 „Уокър – тексаският 

рейнджър”  
14:00 „Комисар Рекс”  5
15:00 „Кобра 11: Обади се!”  4
16:00 „Женени с деца”  0
16:30 „Ударна сила” – екшън–

трилър с уч. на Стивън 
Сегал, Лиса Ловбранд, 
Дейвид Кенеди, Дани 
Уеб, 

Адам Кроусдел    
18:30 „Господари на ефира” – 

забавно предаване  
19:00 „Досиетата „Грим” – се-

риал, сезон 5
20.00 „Агентите на ЩИТ”  
21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера)  
22:00 „Looper: Убиец във 

времето” – екшън–фан-
тастикa с уч. Брус Уилис, 
Джоузеф Гордън–Левит, 
Емили Блънт, Пол Дано, 
Пайпър Перабо  

00:30 „Агентите на ЩИТ”   
01:30 „Фрактура” – предаване 

за рок музика  
03:50 Еротичен телепазар

съБота, 22 декември
 05:45 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 6
06:45 „Без багаж” – предаване 

за туризъм  
07:15 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 22, 
3 епизода

11:00 „Ловът на орела” – 
екшън с уч. на Марк 
Дакасос, Тереса Рендъл, 
Рутгер Хауер, Джо Суба, 
Зак Макгоун  

13:00 „Национална лотария”  
13:30 „Щурите съседи”  , 3 епи-

зода 
17:50 „Два патлака” – екшън–

комедия с уч. на Марк 
Уолбърг, Дензъл Уошинг-
тън, Бил Пакстън, Пола 
Патън, Едуард Джеймс 
Олмъс, Джеймс Марс-
дън, Фред Уорд    

20:00 „Ангелите на Чарли” – 
екшън с уч. на Камерън 
Диас, Дрю Баримор, Луси 
Лиу, Бил Мъри, Сам Року-
ел, Кели Линч  

22:00 „Мисия: Ноември” – ек-
шън–трилър с уч. на Пи-
ърс Броснан, Олга Кури-
ленко, Люк Брейси, Уил 
Патън, Бил Смитрович, 
Елиза Тейлър, Катерина 
Скорсоне  

00:30 Еротичен телепазар
неделя, 23 декември

 06:15 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 6

07:15 „Топ Гиър” 
11:00 „Ловът на орела 2” – 

екшън с уч. на Марк 
Дакасос, Тереса Рендъл, 
Джеф Фейхи, Джо Суба, 
Зак Макгоун  

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи”  
15:10 „Мисия: Ноември” – ек-

шън–трилър с уч. на Пи-
ърс Броснан, Олга Кури-
ленко, Люк Брейси, Уил 
Патън, Бил Смитрович, 
Елиза Тейлър, Катерина 
Скорсоне    

17:30 „Looper: Убиец във 
времето” – екшън–фан-
тастикa с уч. Брус Уилис, 
Джоузеф Гордън–Левит, 
Емили Блънт, Пол Дано, 
Пайпър Перабо    

20:00 „Ангелите на Чарли: 
Газ до дупка” – екшън 
с уч. на Камерън Диас, 
Дрю Баримор, Луси Лиу, 
Бърни Мак, Криспин 
Глоувър, Джъстин Теро, 
Деми Мур, Мат ле Бланк, 
Шая Лебьоф  

22:10 „Кървав спорт” – екшън 
с уч. на Жан–Клод Ван 
Дам, Форест Уитакър, 
Доналд Гиб  

00:10 „Фрактура” 
02:30 Еротичен телепазар
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12 декември, сряда
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Операция: „История“ 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 

13 декември, четвъртък
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Опорни хора 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора 

14 декември, петък
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Операция: „История“ 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо

 15 декември, съБота
06:30 Операция: „История“ 
07:30 Състезанието на живота 

им – филм
08:30 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва 

09:30 Дарвин – бъдещето на 
видовете – филм

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:15 Черни коне 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:00 Как да се омъжим за ми-
лионер

21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, 

политическа драма
23:00 Нашествията на варва-

рите – комедия, крими-
нален, Франция, Канада, 
2003 г.; режисьор: Денис 
Аркан; в ролите: Реми 
Жирар, Стефан Росо 

00:40 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: „История“
04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A

16 декември, неделя
 06:30 Брюксел 1 
07:30 Състезанието на живота 

им – филм
08:30 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов 
09:30 Дарвин – бъдещето на 

видовете – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Де-

ляна Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:15 Черни коне 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: „История“ 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“ – драма, 

криминален сериал
20:00 Как да се омъжим за ми-

лионер
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Мъже в сянка – сериал, 

политическа драма

23:00 Натрапчиви ритми 
00:40 Кино – поредица на DW
01:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция: „История“
17 декември, понеделник

 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Брюксел 1 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Ка-
сабов и Томислав Русев

23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Опорни хора 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR  
05:30 Видимо и невидимо

 18 декември, вторник
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 

20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар 
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Брюксел 1 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A

19 декември, сряда
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар 
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Операция: История 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 

 20 декември, четвъртък
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Опорни хора 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR

22:15 Глухар 
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора 

21 декември, петък
 06:30 България сутрин 
09:30 Класически коли – филм
10:00 Великите – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – се-

меен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта – ро-

мантичен сериал
14:30 Операция: История 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Семена от древността – 

филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо

22 декември, съБота
 06:30 Операция: История 
07:30 Състезанието на живота 

им – филм
08:30 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва 

09:30 Дарвин – бъдещето на 
видовете – филм

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:15 Черни коне 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-

те, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:00 Живот в лъжа – сериал, 
политическа драма

21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, 

политическа драма
23:00 Коледен сняг – комедия
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История
04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A

23 декември, неделя
 06:30 Брюксел 1 
07:30 Състезанието на живота 

им – филм
08:30 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов 
09:30 Дарвин – бъдещето на 

видовете – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Де-

ляна Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:15 Черни коне 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“ 
20:00 Живот в лъжа 
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Мъже в сянка 
23:00 Коледна приказка 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB 
05:00 Характери 
05:30 Новините ON AIR 
06:00 Операция: История

он еър

Фокс

сряда, 12 декември
06:00 Мелачката
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Седем души
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Дълбоката държава
04:25 Ченс
05:30 Мелачката

четвъртък, 13 декември
06:00 Мелачката
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл

петък, 14 декември
06:00 Мелачката
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Дълбоката държава
04:30 Куантико
05:15 Империя

съБота, 15 декември
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Под наблюдение
11:05 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Семейство Симпсън
14:30 Моят нов най-добър 

приятел
16:35 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Мъжът в къщата
21:35 Наръчник за оцеляване 

от Купър Барет
22:00 Необикновените
22:55 Пазители на времето
23:50 Хищници
02:00 Чикаго

неделя, 16 декември
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Мъжът в къщата
16:35 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Човекът куче
21:35 Наръчник за оцеляване 

от Купър Барет
22:00 Седем души
00:25 Кроманьонецът
02:20 Изгнаник
03:20 Изгнаник
04:20 Теория за Големия взрив
04:45 Теория за Големия взрив
05:10 Теория за Големия взрив
05:35 Теория за Големия взрив

понеделник, 17 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Прозрачно минало
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Дълбоката държава
04:30 Куантико

вторник, 18 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Летящият шотландец
14:45 Модерно семейство
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 В преследване на щасти-

ето
00:25 Модерно семейство
00:55 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Дълбоката държава
04:30 Куантико
05:15 Империя

сряда, 19 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 В преследване на щасти-

ето
14:55 Модерно семейство
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя

четвъртък, 20 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Дълбоката държава
04:30 Куантико
05:15 Империя

петък, 21 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
21:55 Кланът Тененбаум
00:15 Модерно семейство
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя

съБота, 22 декември
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Модерно семейство
14:25 Човекът куче
16:35 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Бебета гении
21:30 Наръчник за оцеляване 

от Купър Барет
22:00 Необикновените
22:55 Пазители на времето
23:50 Прозрачно минало
02:20 Чикаго
03:20 Изгнаник
04:20 Теория за Големия взрив
04:45 Теория за Големия взрив
05:10 Теория за Големия взрив
05:35 Теория за Големия взрив

неделя, 23 декември
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Кланът Тененбаум
12:25 Черният списък
13:25 Черният списък
14:25 Бебета гении
16:35 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Търсенето на Дядо Коле-

да и Лапичка
21:30 Кланът Тененбаум
23:50 В преследване на щасти-

ето
02:10 Чикаго
03:15 Изгнаник
04:15 Изгнаник
05:00 Теория за Големия взрив
05:20 Теория за Големия взрив

понеделник, 24 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Кланът Тененбаум
14:50 Модерно семейство
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Смело сърце
01:20 Модерно семейство
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 11.22.63
04:30 Куантико
05:15 Империя

вторник, 25 декември
06:00 Мелачката
06:25 Модерно семейство
06:50 Модерно семейство
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 “Конете на Макбрайд”
14:30 Под наблюдение
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 Кости
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:35 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Коледа със семейство 

Андерсън
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 11.22.63
04:30 Куантико
05:15 Империя
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Îòãîâîðè îò áð. 49, ñòð. 31
водоравно: „Двойната звезда”. Торес. Борован. Донарит. Лолова. Нилана. „Ирен”. Сак. Тепе. Анири. Тат. Венера. Пилот. Таке. АВО. Канали. Етан. Ка-

мера. Арикара. Иранит. Ротел. Ват. Моном. Леки. Декало. Етамин. Пате. Икона. АТА. Сан. Сила. Порок. Тас. Лава. Анали. Клавир. Под. Рима. Стока. Пирит. 
„Сид”. КАВ. Коки. Епос. Дата. Радика. Овод. Сало. Стоп. Коли.

отвесно: Автоматика. Адамо. Опора. ООН. Каламитет. Радикал. Айран. Тонер. Кесон. Ридо. Нерит. Тарама. Акари. Василев. Ланолин. „Литекс”. Тапети. 
Инок. Тим. Пат. Раб. Нена. АТО. Оса. Асо. Зола. Екер. Мениск. Исоп. Евро. Аретир. Тал. ЛСД. „Еолина”. Акола. Алат. Док. Извори. Анатема. Авокадо. Даверов. 
„Реките викат”. Банани. Окалина. Араваки. Стоп. Коли. 
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Фурор на Владинова в Дубай

тежки наказания за 
Десподов и Петков

Солени глоби 
за ЦСКА

Витоша спечели 
турнира за ветерани

Кобрата подписа договор с Боб Аръм

„а” 
група, 

XIX 
кръг

 останалите резултати от кръга

страницата подготви Цветан илиев

Лудогорец ще 
зимува на върха

Лудогорец победи 
Славия с 2:0. Двата го-
ла в срещата бяха де-

ло на румънски нацио-
нали. Първото попаде-

ние реализира Козмин 
Моци в 37-ата минута. 
В 55-ата Клаудио Ке-

шерю удвои от дузпа.
Българският шампи-

он излезе без част от 
основните си състеза-
тели. Сининьо е на-

казан, а Джо-
ди Лукоки и 
Натанаел ос-
танаха из-
вън групата. 
В а н д е р с о н 
бе на пейка-
та, но се поя-
ви в игра. То-
ни Здравков 
бе променил 
схемата на 
игра и "зеле-
ните" се поя-
виха с двама 
нападатели в 

лицето на Кешерю и 
Шверчок.

Националката Не-
вяна Владинова стана 
шампионка в многобоя 
и спечели всичките че-

тири медала на финали-
те на отделните уреди 
на престижния турнир 
по художествена гим-

настика "DuGYM CUP" 
в Дубай.

Българката получи 
за своите изпълнения 
оценки от 20.200 точ-
ки на обръч, 18.850 
на топка, 18.650 на 
бухалки и 16.200 на 
лента. Владинова ста-
на и носител на приза 
"Кралица на красота-
та" на турнира.

Това е едно от най-
големите гимнастиче-
ски събития в Близкия 

изток, на което участват 
повече от 450 гимнас-
тички от над 60 отбора 
и 18 държави.

черно море - локо 
пд 2:0
1:0 Илиев (6 д.)
2:0 Кики (42)
Ботев Вр – Берое (0:1)
0:1 М. Камбуров (22 д.)

левски - етър 2:1
0:1 Батрович (8)
1:1 Скерлев (19-автогол)
2:1 Буш (54)
септември (софия) - 
дУнав (рУсе) 2:1

0:1 Балджийски (17)
1:1 Николов (50)
2:1 Гади (72)
верея - Цска 0:1
0:1 Тиаго Родригес (27)

ЦСКА София - Лудогорец  1 : 1 
Дунав Русе - Славия София 1 : 1 
Витоша - Верея 2 : 0 
Септември София -  Левски 2 : 2 

кръг XVIII - резУлтати
Етър - Ботев Враца  2 : 1 

Лок. Пловдив - Ботев Пловдив 0 : 2 

Берое - Черно море 0 : 1 

Най-добрият български боксьор 
Кубрат Пулев официално е част от 
екипа на една от най-големите про-
моутърски агенции "Топ Ранк". Ко-
брата е подписал договор с една от 
най-влиятелните личности в бойни-
те спортове и в частност в бокса - 
87-годишния Боб Аръм.

 Кобрата ще участва в основното 
събитие на галавечер на "Топ Ранк" 
през март, която ще бъде излъч-
вана по ESPN  в  световен мащаб.

Боб Аръм е бил мениджър на ле-
гендарни бойци като Мохамед Али, 
Мани Пакяо, Оскар де ла Оя, Шу-
гар Рей Ленърд, Джордж Форман 

и Ивендър Холифийлд. На 7 декем-
ври пък боксовата библия - списа-
ние "Ринг" - постави на 10-о мяс-
то сред боксьорите в тежка кате-
гория Пулев.

Той е официален претендент за 
титлата на IBF, притежание в мо-
мента на Антъни Джошуа, но бит-
ка все още не е определена. Първо 
британецът трябва да защити пояса 
си на WBO през април 2019-а, след 
което да се проследят преговорите 
за евентуален двубой срещу Дион-
тей Уайлдър (или Тайсън Фюри) и 
чак тогава ще се мисли за задължи-
телната защита на  колана на IBF.

Председателят на 
Дисциплинарната ко-
мисия към БФС Юри 
Кучев обяви наказани-
ята на Георги Петков и 
Кирил Десподов. 

Двамата отнасят 
глоба по 2000 лева, 
като след тяхното из-
слушване, както и то-
ва на Сашо Алексан-
дров не се е доказа-
ло, че вратарят е ка-
зал това, за което го 
обвинява звездата на 
ЦСКА-София, по време 
на мача Славия – ЦСКА 
от 17-ия кръг на Пър-
ва професионална ли-
га, завършил с победа 
за „белите“ с 1:0.

Според нападателя 
на "червените" ветера-
нът е извикал на Алек-
сандров да му счупи 
крака. Петков оба-
че отрича категорич-
но това нещо, обвиня-
вайки Десподов в лъ-
жа.  Двамата са част 
от селекцията на Пе-
тър Хубчев в нацио-
налния отбор.

Кучев обяви, че два-
мата не са се сдобри-
ли пред комисията, до-
като е гледан и виде-
озапис на ситуацията, 
но са се държали кул-
турно. 

Ръководството на ЦСКА-София ще трябва да 
плати глоби от близо 10 000 лева след дерби-
то с Лудогорец. Двата тима завършиха 1:1 на 
стадион "Българска армия". Дисциплинарната 
комисия към БФС наказа доста солено "черве-
ните". Те ще трябва да заплатят глоби в размер 
на 9300 лева, а причините са няколко. 

Използване на факли и димки, хвърляне на 
предмети и бомбички, нецензурни скандира-
ния и плакати, навлизане на публиката на те-
рена. Плюс това клубът е с предупреждение 
за лишаване от домакинство.

Освен това наставникът Нестор Ел Маестро 
е наказан за една среща и глобен с 1000 ле-
ва, след като демонстративно седна на терена. 

Неговият помощник Тони Нойберг ще тряб-
ва да плати 500 лева, а Рубен Пинто и Нико-
лай Бодуров също са със спрени права за един 
мач, като всеки един от тях трябва да плати 
глоба на стойност 1500 лева.

Витоша (Бистрица) 
спечели второто изда-
ние на коледния тур-
нир за ветерани под 
егидата на Борислав 

Михайлов. Футболни 
звезди от миналото 
се завърнаха на тере-
на по случай традици-
онния коледен турнир, 
организирн от БФС. 6 
отбора взеха участие 
в тазгодишното изда-

ние, а в оспорван фи-
нал отборът на Вито-
ша надделя над Ло-
комотив (Пловдив) с 
дузпи. Президентът на 

БФС Борислав Михай-
лов изгледа мачовете 
в Национална футбол-
на база Бояна, след 
което лично награди 
всички футболисти и 
треньори, взели учас-
тие в турнира. 

Сребърен медал и три бронзови отличия 
е равносметката за България от световно-
то първенство по карате киокушин, което 
се проведе в Двореца на културата и спор-
та във Варна. Участваха  състезатели от 33 
страни. Миглен Димитров (на снимката) се 
окичи със сребърен медал. Той стигна до фи-
нала след победа над Алидияр Досумов от 
Казахстан в категория +65 кг при 14/15-го-
дишните. За световната титла той се бори с 
руснака Сергей Иванников.

Бронзови отличия бяха връчени на Ивон 
Тенева и Теодора Попова (категория 12 и 
13-годишни), както и на Васил Димитров 
(кат. 16 и 17-годишни).  

четири медала за 
младите ни каратисти
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С бодър дух

страницата подготви маргарита лозанова

Това са жените от певческия състав за изворен 
фолклор при ПК „Надежда” в с. Бегунци, общ. Кар-
лово. Тази година до септември сме участвали в 
десет фолклорни фестивала. Получихме четири 
златни и три сребърни медала, дипломи, плакети и 
грамоти. Благодаря на състава за положения труд 
и им желая все така да поддържат  бодрия си дух!

изкуството да живеем
По традиция ръководството на Общинския съ-

вет на Сдружение "СП-2004 - Бургас" всяка годи-
на организира посещение на сродна пенсионер-
ска организация, с която имаме приятелство от 
години с цел обмяна на опит, като се стремим да 
бъде в различни населени места в страната, при-
държайки се към девиза "Опознай родината, за 
да я обикнеш!".

Тази есен решихме да отговорим на неколко-
кратната любезна покана на областното ръковод-
ство на СП-2004 -  Перник, с което сме в дружески 
отношения от 5-6 години.

И така - речено, сторено!
Независимо че двата дни времето бе мрачно, 

настроението на всички бе слънчево.
След близо шестчасово пътуване бяхме възна-

градени с топло посрещане и сърдечно внимание 
от страна на домакините.

На централния пло-
щад "Кракра" ни очаква-
ха с нетърпение област-
ният председател Катя 
Христова, първият й за-
местник  Стефан Стефа-
нов и други членове на 
ръководството. Специал-
но за случая беше прис-
тигнал от София и  пред-
седателят на НПС инж. 
Петър Петров. Още не-
съвзели се от дългото 
пътуване, те ни въведо-
ха в красивия и моноли-
тен Младежки дом, грейнал от светлини и усмивки 
на очакващите ни членове на пенсионерски клу-
бове към община и област Перник.Тук бяха пока-
нени и журналисти от местното радио и телеви-
зия, които  най-вече се интересуваха от съвмест-
ната ни дейност с Община Бургас.

В приветствените си слова председателите на 
трите съюза освен традиционните приятелски 

послания и пожелания засегнаха и тежкото, нерав-
ностойно положение на българските пенсионери, 
корумпираното и в голяма степен недобре органи-
зирано здравеопазване, което е най-големият бич 
за възстрастните хора в България, поскъпването на 
живота във всичките му аспекти, необходимостта 
от обединение на различните пенсионерски орга-
низации и сдружения за по-настойчива защита на 
правата на пенсионерите.

Освен тези, повтаряни от дълги години конста-
тации, на които никой от отговорните фактори не 
обръща адекватно внимание, г-жа Андонова на-
края сподели своя конкретен опит в работата си и 
добрите взаимоотношения с общинската админи-
страция, която оказва необходимата помощ и съ-
действие при решаване на проблемите в пенсио-
нерските клубове независимо от кое сдружение са.

След официалната част 
срещата продължи с бо-
гата музикална програ-
ма. Първо се представи-
ха домакините с фолкло-
рен състав към пенсио-
нерския клуб в с. Дивоти-
но с председател Тодор-
ка Рангелова, след кое-
то се изявиха гостите с 
фолклорен състав "Дъб-
равка" към ККП "Златна 
есен", с. Извор, с предсе-
дател Гинка Чолакова и 
художествен ръководи-
тел Денка Грудева. После 

се представи ФГ „Иглика” към ККП „Иглика”, кв. Са-
рафово, с председател Хрусина Григорова и худ. р-л  
Недялка Вакъфова. Накрая музикален поздрав под-
несе дуетът Тонка Петкова и Деспина Пурнарова от 
ККП "Четирилистна детелина", кв. Ветрен, Бургас.

След тези спонтанни прояви на самодейните та-
ланти и танци се отправихме към вилното селище 
Рударци, където вечеряхме и преспахме. Разбира 

се, музикалните и танцовите прояви продължи-
ха  до късно през нощта. Наистина общуването с 
приятели вдъхва сили и енергия дори и на "хо-
рата с бастунчета".

На следващата сутрин в Перник ни очакваше 
нова приятна изненада, подготвена ни от дома-
кините в лицето на Катя Христова. От София  Пе-
тър Петров беше довел своя музикално-сатири-
чен театър, за да ни изнесат своето знаково и тол-
кова актуално представление "Демокрация ли? 
К'вой туй нещо?!". Повече от час слушахме пре-
хласнати от сполучливото съчетание на хумор и 
сатира в съпровод с популярни мелодии.  Хва-
ла на сърцатите, които не щадят сили и време, а 
понякога и лични средства, за да бъдат полезни 
за обществото!

След това прекрасно изживяване и трогател-
ното сбогуване с театралния колектив се отпра-
вихме към единствения в страната, дори на Бал-
канския полуостров, подземен минен музей. Ви-
дяхме другата страна на монетата "живот".

Преди да отпътуваме обратно към Бургас, дъл-
го се сбогувахме с домакините, безкрайно благо-
дарни от сърдечното посрещане, от разнообраз-
ната програма, от всичко преживяно, което ни 
зареди с вяра и енергия, че в живота не всичко 
е само мъка и тъга.  Животът е такъв, какъвто си 
го подредиш, поддържаш и подхранваш, но... са-
мо с ум, сърце и доброта.

До нови срещи, мили приятели!
вяра андонова, председател на

сдружение "сп-2004 - Бургас"

Клуб „Диабетика” в с. 
Боровци, общ. Берко-
вица, отпразнува Све-
товния ден на диабета.

Празнувахме заед-
но с гостите от ПК „На-
дежда”, гр. Монтана, 
с председател Савка 
Христова и клуба на 
диабетиците от гр. Бой-
чиновци с председател 
Елена Начева.

Официални гости 
на тържеството бяха 
зам.-кметът на общи-
на Берковица Биляна 
Тодорова и представи-
телите на ПП на ГЕРБ 
Гроздан Генов, пред-
седател на структурата 
при община Беркови-
ца, д-р Георги Зарков 
и Анна Милчева. Гост, 
разбира се, бе и кме-
тът на селото ни Вале-
ри Петров.

Малчуганите от ДГ 
„Червена шапчица” с 
директор Тоня Нико-
лова поздравиха праз-
нуващите с песни и 
танци. За чудесното си 

представяне те бяха на-
градени с лакомства от 
Емилия Маркова, нас-
коро заселила се в се-
лото ни. 

Последва пускане на 
сините балони, символ 
на борбата с диабета!

Биляна Тодорова 
поднесе подаръци от 
община Берковица.

Поздравителен ад-
рес, кошница цве-
тя, напитки и парич-
на сума в размер на 
100 лева поднесе  
г-н Генов от името на 
ПП ГЕРБ .

Председателката на 
гостуващия от Монтана 
клуб г-жа Христова по-
дари стенен часовник 
и саксия с екзотично 
цвете.

Празникът протече 
с много настроение и 
веселие!

Световен ден 
на диабета

До народното събрание  на република България

отВореНо Писмо
Уважаеми народни 

представители,
Известно е, че по-

възрастното поколение 
в България притежава 
огромен човешки по-
тенциал, отговорност и 
сила на духа. То има же-
лание и интелектуални 
способности да участва 
в развитието на обще-
ството и държавата.

За съжаление много 
от възрастните хора в 
нашата родина водят 
тежък и самотен живот. 
Същевременно все по-
вече от тях осъзнават, 
че са лишени от пра-

вата, включени както в 
българското законода-
телство, така и в доку-
менти на ООН и ЕС.

Нас ни вълнуват въ-
проси като:

1.Защо Народно-
то събрание не наме-
ри време и не обсъди 
механизми и програма 
за реализация на Евро-
пейския стълб на соци-
алните права?

2.Защо стотици хиля-
ди пенсионери са жерт-
ва на дискриминация 
по възрастов признак 
(осъждана в ЕС) в резул-
тат на това, че години 

наред не се преизчис-
ляват пенсиите за тру-
дов стаж със средния 
осигурителен доход 
(СОД) от предходната 
година?

3.Защо правата, про-
изтичащи от национал-
ните и международните 
документи, не са зало-
жени в отделен закон за 
възрастните хора, кой-
то да бъде приоритет-
но приет от Народното 
събрание?

Предстоят избори за 
Европарламент и ние 
настояваме за ясен и 
точен отговор.

 иванка найденова,
 председател на клуб 

„диабетика”
снимка 

валери петров дона ганчева

 Клубът на ветераните синдикални дейци към 
КНСБ – Варна, отбеляза 15-годишнината от учре-
дяването си. Тържественото събитие се проведе 
в една от залите на новата сграда на КНСБ, ко-
ято се изпълни с ветерани синдикалисти, прия-
тели на клуба и обществени деятели.  С едноми-
нутно мълчание бе почетена паметта на почи-
налите учредители на клуба и редови членове.  
Владимир Бучков, председател на клуба, произ-
несе слово за неговата история от създаване-
то, развитието и утвърждаването му през годи-
ните, за неговото участие в обществения живот 
на града и дейността му със сродни структури 
и обществени организации. Присъстващите на 
тържеството бяха поздравени с изпълнения на 
самодейния състав  трио "Македонка" при на-
родно читалище "Филип Кутев" - Варна. 

петинка генова, 
председател на редколегията на квсд - варна 

Клуб на синдикалните дейци

Митингите и про-
тестите са необходи-
мо, но не и достатъч-
но условие за повиша-
ване социалния статус 
на всички пенсионери, 
граничещи с прага на 
бедността. На нас са ни 
нужни реални практи-
чески законодателни 
инициативи и решения, 
отговарящи на статуса 
на достойния живот на 
пенсионерското много-
хилядно, милионно съ-
словие от цялата стра-
на.

Нужни сме ви още.
инж. петър петров, 

председател на 
Цс на нов съюз на 

пенсионерите 



12.XII. - 18.XII.2018 г.
50

2

Български30 Култура Култура

великолепната актриса мария Стефанова е позната на зрите-
лите от театъра, киното и телевизията. играла  е на сцените на 
народен театър „ив. вазов”, пловдивския драматичен театър, ру-
сенския и врачанския театър. носител е на „аскеер” и много други 
награди за актьорско майсторство.

Ключ сме към бъдещето на младите

От стр. 1
За първи път мама 

ме заведе в Народния 
театър на представле-
ние за големи и пом-
ня, че гледах като ома-
гьосана Петя Герганова. 
Когато по-късно станах-
ме колежки в Народния 
театър, тя  олицетворя-
ваше за мене успелия 
артист.

- съдбовен пери-
од в кариерата ви е 
пловдивският драма-
тичен театър. играе-
те в „идиот“, „снаха“, 
„преспанските камба-
ни“, „Железният све-
тилник“, „Укротява-
не на опърничавата“. 
кои режисьори доп-
ринесоха за професи-
оналното и духовното 
ви израстване?

- Театрите в Русе,  
Враца и Пловдив бяха 
моите  втори универ-
ситети. От всички ре-
жисьори, с които съм 
работила, взех по един 
много важен професи-
онален урок, но с Пан-
телей Пантелеев имах 
особен духовен кон-
такт. Той отключи ак-
тьорските ми възмож-
ности, които не подо-
зирах, че притежавам, 
и намери най-точния 
код за моята чувстви-
телност. Беше изкю-
чително добър, фин и 
духовен човек, серио-
зен режисьор и тънък 
познавач на женската 
психика. Изиграх ве-
ликолепни роли в него-
ви спектакли. Щастли-
ви бяха и срещите ми с 
майстора на българска-
та психология и харак-
тер Христо Христов. На 
33 г. направих ролята 
на Костанда в „Свекър-
ва“. Прекрасни актьори 
имаше в театъра. Цвят-
ко Николов в ролята на 
Бай Ганьо  беше неза-
бравимо и неповтори-
мо земно превъплъще-
ние на очарованието и 
на простака на Бълга-
рия. Ценя  съвета на Ко-
ко Азарян още в „Пъте-
ки“ и го ползвам профе-
сионално– да не се под-
веждам по това, което 

е приятно за изговаря-
не на сцената, да тър-
ся обратната позиция, 
да заставам отстрани и 
другояче да провоки-
рам красивите чувства. 

- най-дълъг период 
сте били в народния 
театър „ив. вазов“, с 
многобройни роли и в 
партньорство с изклю-
чителни творци –  ак-
тьори. споделете свои 
спомени за работата 
си с тях.

- Целият ми стремеж 
беше да се премеря с 
големите актьори. Де-
бютирах в Народния те-
атър с ролята  на Гур-
мижска  в „Лес“ с режи-
сьор проф. Кръстю Мир-
ски и актьорите Асен 
Миланов, Стефан Гецов, 
Славка Славова. Събрах-
ме се на първа маса, аз 
бях уплашена като зай-
че, а ледените очи на 
Славка ме гледат. И си 
казах: “Тука никога ня-
ма да ме пуснат, тука 
няма да оживея.“ Четем 
първо, второ действие, 
от време на време я по-
глеждам и забелязвам, 
че погледът й се проме-
ня. На третия ден доне-
се сладки с канела, пода-
де ми да си взема и ка-
за: “Вие не сте случайно 
в този театър.“ Славка е 
актрисата, с която нико-
га не можах да говоря на 
„ти“, а станахме толкова 
близки, че когато ни из-
гониха от театъра всич-
ки заедно, направихме 
театър „Барбуков“ и 10 

г. пътувахме из страна-
та. По цели нощи с Таня 
Масалитинова и Славка 
Славова сме си говори-
ли в студените легла на 
мръсни общежития, хо-
тели и животът ми беше 
по пътищата. Коста Цо-
нев казваше, че с театър 
„Галерия“ „двамата сме 
обиколили България на 
оверлог“.

- кои са горчивите 
и суровите ви уроци в 
театъра и живота? 

- Случи се в Русенския 
театър, когато ми казаха 
да не бъда наивна, за-
щото колегите ме мра-
зят. Беше първият жес-
ток плесник, който по-
лучих. Общувах с всички 
сърдечно и уважително, 

носех им първи кокиче-
та напролет, обичах ги и 
мислех, че е взаимно.То-
гава разбрах, че  има хо-
ра, които никога няма да 
те приемат, защото пре-
димно мислят за себе си. 
В живота ми имаше мно-
го драматични събития, 
с някои от тях не съм се 
справила до днес. Живе-
ят като болка в мен, ко-
ято обичам. Аз не съм 
толкова силна, колкото 
изглеждам. Пишеха, че  
съм актриса на емоци-
оналното откровение, с 
болезнена чувствител-
ност, но  аз съм я опито-
мявала с времето. Леон  
Даниел ми казваше за 
силата на овладяването 
на емоциите: “Сълзата 
да е тука вътре, но да не 
капне.“ Благодарна съм 
за срещата ми с този го-
лям мъдрец. Той и Сла-
ва бяха титани като чо-
веци -  почтени, талант-
ливи и двамата дълбоко 
ранени, но пораснали в 
духа си. От тях разбрах 
големия си урок, че не 
е важно каква идея се 
изповядва, ако тя е диа-
логична, то хората могат 
да се разберат на ниво-
то на духа.

- в много филми 
майсторски изигра-
хте роли на обикнове-
ни жени - „маневри на 

трети етаж“, „вчера“, 
„иван кондарев“, „пе-
тък вечер“ и др. с как-
во се обогати актьор-
ското ви познание?

- И в театъра беше та-
ка. Когато имах късме-
та да изиграя  обикнове-
на житейска съдба и ако 
тя е земна, бързо хващах 
интонацията на душата. 
Съпругът ми казваше, че 
интонацията на душата 
ми е българска, а проф. 
Любомир Тенев смята-
ше, че голямата ми си-
ла са българските роли. 
Работих с големите име-
на: Борислав Шаралиев, 
Людмил Кирков, Иван 
Андонов, Петър Миле-
вин. За мен Людмил Кир-
ков е съкровище в бъл-
гарското кино, майстор 
да намира обикновени-
те съдби и да ги препле-
те по един естествен на-
чин. Филма  „Петък ве-
чер“ аз обичам отвсякъ-
де. Започнах да снимам 
на средна възраст и зна-
ех, че киното не пред-
лага големи възмож-
ности, но всичко, кое-
то съм изиграла, знам, 
че съм си го 
направила. 
Не страдам 
от излишна 
скромност, 
но не обичам 
и пъченето 
на „велики 
звезди“. Ако 
аз изпълвам 
добре зва-
нието актри-
са, за мен е 
достатъчно. 
Талантът ли-
чи, не може 
да се скрие. 
Сцената е 
увеличител-
но стъкло и 
не можеш 
дълго време 
да  лъжеш 
п у б л и к а т а , 
защото тя е 
чувствител-
на и веднага 
разбира то-
ва. 

- в плов-
див сре-
щате своя-
та любов – талантли-
вия  художник Христо 
стефанов. взаимното 
ви общуване в семей-
ството разшири ли ва-
шите житейски и твор-
чески   хоризонти?

- С Христо наистина 
бяхме душа в душа. Ко-
гато се разболя от ко-
варната болест, пре-
кратих ангажиментите 
си, защото имаше нуж-
да от сила. Този фин чо-
век с изумително дели-
катна природа приема-
ше болестта мъжестве-

но и никога не допусна 
отчаянието. Христо бе-
ше планета - пречистен, 
с чувство за хумор, из-
цяло изграден от инте-
рес, любопитство и до-
бронамереност към жи-
вота и хората, нямаше 
нищо затлачено, нечис-
топлътно, злостно и за-
вистливо. Всичко хуба-
во, което притежаваше, 
ми го подаряваше ще-
дро – най-топлия мъж, 
когото съм срещала в 
живота си. Винаги сме си 
гледали нашите си неща 
– моите роли, неговото 
рисуване, проекти. Най-
хубаво е било, когато се 
събирахме вечер трима-
та с Еленка у дома. Всич-
ко има край…Бяхме се 
затворили само двама-
та, никога не сме били 
толкова заедно и абсо-
лютно всеизчерпващо. С 
часове си спомняхме це-
лия ни живот – заблуди, 
грешки, компромиси, 
щастливи моменти, раз-
ходките из стария Плов-
див, когато за първи път 
ме хвана за ръка и ми по-
казваше звездите и Го-

лямата мечка. Книгите 
му бяха голямата страст 
- четеше непрекъснато и 
когато вече не можеше, 
ги галеше.  Христо ми 
показа нагледно един 
от моите житейски уро-
ци - че и в зряла възраст 
можеш да запазиш сво-
ята жизнеспособност и 
творческа енергия. Не-
зависимо от възрастта 
можеш да бъдеш отно-
во ученик, но главното е 
да осъществиш срещата 
със себе си. Когато си за-
дадеш всички въпроси и 
имаш силата да си отго-

вориш, а отговорите не 
винаги са лицеприят-
ни, тогава научаваш но-
ви  неща за себе си. Ми-
сля, че така ще можем 
да приемаме ударите 
на живота достойно, да 
се радваме, да рискува-
ме, да обичаме колеги-
те, работата си, цветята, 
животинките, любими 
писатели, да имаме лю-
бопитство, да запазим 
чувството за почуда от 
най-простите неща. Ко-
операцията има парак-
лис, който Христо про-
ектира и изографиса, а 
съсед го построи, и ко-
гато някой  има нужда, 
да  отиде в моменти на 
болка и да се помоли за 
прошка.

- завърнахте се на 
сцената след дълго 
отсъствие с участие в 
спектакъла „три висо-
ки жени“ с режисьор 
стефан спасов. спече-
лихте голямата награ-
да за женска роля „ас-
кеер“. почувствахте 
ли отново прегръдка-
та на театъра?

-  Много съм щастли-
ва в театъра. Цялото ми 
огорчение от всичко не-
справедливо, което на-
правиха, беше до момен-
та, в който прекрачих  
прага. Признателна съм 
за щедростта на Мари-

ус Донкин, защото 
почти ме бяха заб-
равили. Единстве-
но бившият дирек-
тор Морфов ме бе-
ше поканил, но тога-
ва направих опера-
ция. Ролята ми в по-
становката „Три ви-
соки жени“ е с мно-
го текст. Пиесата на 
Олби  е изключи-
телно сложна и ге-
ометрично построе-
на. Не бях играла 10 
години, но рискувах. 
Талантливият режи-
сьор Стефан Спасов 
деликатно разтвори 
моя свят. Този теа-
трален сезон запо-
чнах репетициите 
на нова сложна ро-
ля в пиесата  „Моята 
скъпа дама“ на Хо-
ровиц.

- какво ще по-
желаете на наши-
те читатели?

- На колегите пен-
сионери ще им по-
желая здраве и пъл-

ни пазарски чанти. Пра-
вителството и партиите 
да се сетят, че сме ги раж-
дали, обичали, изгражда-
ли, избирали и трябва да 
се погрижат  за нас. Бъл-
гарските пенсионери го 
заслужават. Ние все още 
можем да помагаме все-
цяло за децата и позна-
нието им за култура и 
целия бит. Ние сме ключ 
към вратата на бъдещето 
на младите. И да ни по-
гледнат с  обич!

интервюто взе 
кармен иванова

Със съпруга си Христо Стефанов

С наградата „аскеер“

в спектакъла "три високи жени"
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Доньо ни напус-
на преди еди-
надесет години, 

на 28.XI.2007 г., но все 
още не мога да повяр-
вам, че го няма. Осем-
найсет години той, Ви-
тята Самуилов и аз бя-
хме всеки ден заедно. 
Знаехме си, както се 
казва, и кътните зъби, 
изживели сме безброй 
хубави и тежки момен-
ти, не се скарахме ни-
то веднъж. Но винаги, 
когато седна да пиша 
за Доньо – блокирам. 
Трудно ми е. Какво да 
си спомня най-напред, 
откъде да започна? За-
това ще карам както 
дойде – отпред назад, 
отзад напред, пък да-
но да се получи.

ГЛУПАкЪТ
Когато направихме 

в. „Тримата глупаци“, 
си раздадохме титли 
и длъжности: безот-
говорен глупак, от-
говорен глупак, пъ-
лен  глупак, а Доньо, 
разбира се,  получи 
званието „главен глу-
пак”. Той наистина до 
края на живота си та-
ка и не осъзна кол-
ко е гениален. Няма-
ше самочувствието на 
голям творец въпре-
ки многобройните си 
анимационни филми 
и  солидни междуна-
родни награди. В ед-
но от изданията на 
Британската енцикло-
педия му бе отделе-
но солидно място, а 
филмът му „Умно се-
ло“ се изучаваше в 
американски кинофа-
култет. Независимо от  
уважението  на коле-
гите карикатуристи и 
студентите му той си 
се чувстваше момче-
то от Берковица, ко-
ето абеее, понаучило 
се е да рисува, пона-
учило се и на анима-
ция, но толкова. 

Случвало се е да пра-
вим заедно рекламни 
анимационни филм-
чета. Умуваме заед-
но с Витята върху сце-
нария, подхвърляме 
идеи и моментално ги 
отхвърляме. Доньо ни 
слуша, мълчи и по ня-
кое време се намесва:

- Ще 
к а ж а 
н е щ о , 
ама е 
м н о г о 
тъпо!

- Ни-
що – 
в и к а -
ме ние, 
– кажи 
го!

Д о -
ньо го 
казва и на пръв по-
глед е много тъпо. Но 
като се позамислиш… 
Като го асимилираш… 
Ами сценарият е го-
тов! Хватката е наме-
рена, нещата си идват 
на мястото!

единадесет години без великия Доньо Донев

РАБОТЯГАТА
Беше изключително 

работоспособен. След 
като приключихме с 
вестник „Тримата глу-
паци“ и със списание 
„Фрас“, Доньо поддър-
жаше с актуални кари-
катури два всекидне-
вника, без да сваля 
летвата! Няма друг та-
къв карикатурист!

Ставаше всеки ден 
в шест часа и рисува-
ше до десет. Следобед 
релаксираше – в кръч-
мите с приятели, на 
изложби. Много оби-
чаше да обикаля Жен-
ския пазар. Шумотеви-
цата и тарапаната там 
го зареждаха по нео-
бясним начин. Прода-
вачите го познаваха, 
молеха го да им рису-
ва глупаци, кокошки, 
магарета и той рису-
ваше. Отблагодарява-
ха му се с връзка лук,  
магданоз,  два домата,  
две круши… 

В  кръчмата „Ста-
рата къща“ Доньо из-
рисува вратата на то-
алетната. От горе до 
долу! И написа люби-
мия си афоризъм „Ко-
гато водата ти стигне 
до устата – горе гла-
вата!“. Един ден ня-
какъв клиент поискал 
да купи вратата. Пред-
ложил хиляда марки, 
евро нямаше тогава. 
Собственикът Мартин 
обаче отказал.

- Вратата не се про-

дава! – отсякъл той.
Клиентът предло-

жил две хиляди мар-
ки. Отново отказ.

- Защо бе, Марто?! – 
каза му на другия ден 
Доньо. – Щях да ти на-
рисувам нова врата!

ЗАВИСТНИкЪТ
Попитаха ме в интер-

вю дали Доньо някога е 
изпитвал завист. Отго-
ворих, че той беше опе-
риран от това чувство. 
После се поправих.  До-
ньо завиждаше на писа-
телите! Разбира се, не на 
всички. Яд го беше, че не 
може да пише като Йов-
ков, Елин Пелин, Иво 
Андрич, Казандзакис…

Веднъж ми каза:
- Абе защо не мога 

да пиша! Толкова рабо-
ти искам да напиша, а 
не мога!

А аз му отвърнах:
- Стига бе, Доньо! Гос-

под такава дарба ти е 
дал… Всичко можеш да 
нарисуваш…

- Да, да! – завъртя гла-
ва той.  – „Като заваля 
дъжд, та цяла неделя!” 
Я го нарисувай!

Млъкнах. Наистина 
това и Доньо не може 
да нарисува. 

Та това беше Доньо-
вата завист. Винаги съм 
смятал, че не може да 
има благородна завист, 
че това е оксиморон, 

дървено желязо! 
Но Доньо ми пока-
за, че има и такова 
чудо – благородна 
завист за това, че 
някой друг може 
да зарадва  хора-
та с нещо, с което 
ти не можеш!

МУЗИкАН-
ТЪТ

Още в детство-
то Доньо се научил 
да свири на акор-
деон. Като студент 
в Художествената 
академия се из-
държал със свире-
не по сватби и ве-

черинки. Един ден про-
фесор Илия Бешков му 
казал:

- Слушай, Пе-
тле! Избирай 
- четката или 
акордеона!

Доньо из-
брал четката. 
Просвири от-
ново, когато из-
давахме в. „Три-
мата глупаци“. 
Изрови отнякъ-
де студентския 
си акордеон, 
после  прияте-
ли ни подарява-
ха акордеони и имахме 
по един в три-четири 
кръчми и в редакцията.

Веднъж тръгнахме на 
гости в село Енина. Ка-

раше ни с колата си Вел-
ко Кънев, вечна му па-
мет и на него! Доньо  взе 
редакционния акорде-
он и през  целия път не 
спря да свири. На Вел-
ко му писнаха ушите. На 
връщане деликатно от-
вори багажника на ко-
лата и каза:

- Бате Доньо, сложи 
тука акордеона, да не ти 
пречи…

Доньо послушно го 
сложи. Той много до-
бре знаеше защо Велко 
му прави това предло-
жение. Колата потегли  
и  Доньо с характерна-
та си усмивка под мус-
так извади от горното 
джобче на якето си ед-
на мааалка устна хармо-
ничка. И отново засви-
ри – чак до София!

Велко, разбира се, не 
се разсърди. И той мно-

го си обичаше Доньо.

УЧИТЕЛЯТ
До края на живота 

си Доньо преподаваше 
анимация в НАТФИЗ. 
Със студентите се дър-
жеше приятелски, а те 
се обръщаха към него с 
„бате Доньо”. Веднъж го 
попитах на какво ги учи 
и той отговори:

- На това, което ме 
е учил моят професор 
Илия Бешков - да бъ-
дат личности, почтени 
в живота и изкуството, 
да имат свой почерк и 
поглед върху живота, 
да уважават традици-
ите, за да съществува 
приемственост.

Много преподавате-
ли създават свои епиго-
ни, а  Доньо винаги каз-
ваше на студентите от 
своя клас:

- Който 
започне да 
рисува ка-
то мене, да 
знае, че от 
него нищо 
няма да из-
лезе! И та-
къв човек 
не ме инте-
ресува! Тър-
сете си свой 
стил!

И се рад-
ваше, много 
се радваше, 
когато не-
гов студент 
или студент-
ка получи 
някоя прес-

тижна международна 
награда. А те получа-
ваха често и Доньо ре-
довно черпеше от тяхно 
име…

ДОНЬО И 
ПОЛИТИЦИТЕ

С политиците До-
ньо беше безкомпро-
мисен. Верен на мак-
симата, че хумористът 
винаги е в опозиция, 
ги рисуваше така, как-
то само той можеше. 
Някои от тях отмина-
ваха карикатурите му 
с намусено мълчание. 
Един от тях го намра-
зи жестоко и се опи-
та да го унищожи, но 
само двама от тях по-
стъпиха умно, защото 
 осъзнаваха, че живеят 
в епохата на Доньо До-
нев. Първият е Петър 
Стоянов. Преди още 

да стане президент, 
дойде на представле-
ние  в Сатиричния те-
атър. След спектакъ-
ла  седнахме с него в 
барчето на театъра и 
в един момент Доньо 
му заяви:

- Петьо, много ще се 
радвам, ако те изберат 
за президент!

- Защо, бате Доньо? – 
попита Стоянов.

- Ами защото си го-
това карикатура и няма 
много да се мъча, като 
те рисувам! – отвърна 
Доньо с неизменната си 
откровеност.

Петър Стоянов ста-
на президент и по своя 
инициатива (незави-

симо че МС беше про-
тив!) награди Доньо с 
орден „Стара плани-
на“. Вторият е  Весе-
лин Методиев – бивш  
министър на образо-
ванието  в правител-
ството на СДС. Той из-
прати на Доньо лично 
писмо, в което му бла-
годареше, че Доньо та-
ка майсторски и остро-
умно го рисува. 

ШАРЖИСТЪТ
България има много 

добри шаржисти. Като 
се започне от Божи-
нов и Добринов и се 
свърши до съвремен-
ните майстори, няма 
да ги изброявам пои-
менно, за да не про-
пусна някого. За мен 
обаче Доньо си ос-
тава най-добрият, за-
щото той не рисува-
ше просто хуморис-
тичен портрет, а по-
казваше  характера и 
душицата на човека. 
Веднъж направи шарж 
на едного, когото по-
знаваше много бегло. 
Когато ми показа то-
зи шарж, се вцепених. 
Физическата прилика 
си я имаше, разбира 
се, но как бе успял 
да нарисува и цялата 
вледенена, егоистич-
на, празна душа на то-
зи човек?! 

Единадесет години 
вече Доньо не е меж-
ду нас. По думите на 
Анри Кулев вероятно 
седи до дясното коля-
но на Господ и рису-
ва карикатури. Вярвам, 
че е така.

димитър БеЖански

Д. Донев, в. Самуилов, Д. Бежански в заведение Старата къща
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Ïîäçåìíèÿò ãðàä  Äåðèíêóþ

Според ново изслед-
ване на археолози и ис-
торици от Харвардския 
университет най-опус-
тошителната  от всич-
ки години на Земята 
е 536-а. Археологът и 
специалист по средно-
вековна история Май-
къл Маккормик счита, 
че ”годината е начало 
на най-тежкия период 
на за хората, живели ня-
кога на земята, тъй като 
изследванията стигат 
до извода, че ико-
н о м и ч е с к о -
то възста-
новяване 
е про-
дължи-
ло до 
640 г. 
Т р у д -
н а т а 
536 г. е 
д е с е т а -
та от уп-
равлението 
на на византий-
ския император Юсти-
ниан Велики. Няма бо-
лести и масови изми-
рания, но се случват 
страшни неща в небе-
то -  появява се зага-
дъчна прашна мъгла, 
блокираща слънцето, 
която потапя Европа, 
Близкия изток и части 
от Азия в тъмнина де-
нем и нощем в про-
дължение на 18 месе-

ца. Византийският исто-
рик в трудовете си пи-
ше, че „...слънцето дава-
ше светлина без яркост 
като луната през цялата 
година”. Температури-
те през лятото на 536 г. 
спадат средно от 1,5° 
до 2,5°C, като поставят 
началото на най-студе-
ното десетилетие през 
последните 2300 годи-
ни. През лятото на съ-
щата година вали сняг 
в Китай, земеделските 

култури загиват, хо-
рата гладуват. 

Ирландски-
те хрони-

ки спо-
м е н а -
ват, че 
" н я м а 
х л я б 
от 536-

539 г.". 
С п о -

ред уче-
ните при-

чините са ка-
тастрофалните вулка-
нични изригвания в 
областта на Антаркти-
да и Гренландия, но и 
на границата между 
Швейцария и Италия. 

Анализът на про-
бите, взет от тези ге-
ографски места на Зе-
мята, дава отговори-
те за краткосрочното 
глобално захлаждане и 
 опустошителния глад. 

Правителството на 
Испания обяви плано-
вете си да забрани ал-
тернативната медицина 
в здравните центрове.  
Предложението е на-

правено от министри-
те на науката и на здра-
веопазването, с което 
се цели да се избегнат 
"потенциалните вредни 
ефекти" на практиките, 

използвани  като алтер-
натива или допълнение 
към лечението. 

Поводът за решение-
то са няколко смъртни 
случая. Наскоро  мла-
дежът Марио Родригес 
почина след спиране на 
болничното лечение за 
левкемия заради нату-
ропат, който твърди, че 
може да лекува рак с ви-
тамини.

В забраната на прави-
телството не се изясня-
ва  какво се подразби-
ра под определението 
алтернативна медици-
на, но се дават за при-

мери  акупунктурата и 
хомеопатията. 

Испанското прави-
телство възнамерява да 
премахне алтернатив-
ната медицина от здрав-
ните центрове, като ар-
гументът е, че лечение 
имат право да предпис-
ват признати специали-
сти. 

Целта е  да се избег-
не  също така препода-
ването на алтернативна 
медицина в испанските 
университети и да се 
прекрати присъждане-
то на дипломи за тези 
практики.

Наскоро НАСА получи от четири орбитални сета-
лита безпрецедентни данни за експлозия на висо-
коенергийни протони и електрони в земната магни-
тосфера. Изследователи от Университета в Ню Хем-

Ме ж д у в и д о в о -
то сътрудни-
чество е необи-

чайно за животинския 
свят. дори и да се слу-
чи, то обикновено не 
е сред хищниците, а 
между техните жерт-
ви. изследователите 
на животинския свят 
са наблюдавали  язо-
вец и койот да работят 
съвместно. Животни-
те  се допълват взаим-
но - койотът преследва 
плячката, а язовецът я 
изравя  от дупката. в 
случай че ловуват по-
отделно, жертвата мо-
же да им се изплъзне, 
но при съвместното 
сътрудничество шан-
сът е по-голям. такива 
партньорства са ред-

ки  в студените месе-
ци, споделят учените. 
обикновено сътруд-
ничеството им е през 

летните месеци. през 
зимата язовецът се 
окопава и заспива и 
не се нуждае от бър-

Наскоро при разкопки в Ерусалим археолозите 
са открили печат с датировка около 2700 г., в кой-
то е издълбано името на пророк Исая. Ако печа-
тът се окаже  негов, това би било първото архео-
логическо доказателство за съществуването на ев-
рейския пророк в древността, за който се говори в 
Библията. Исая е бил пророк, живял през VIII в. пр. 

н.е. Според Библията по време на войната с Аси-
рия той поощрявал и съветвал  Езекия да прене-
брегне асирийските предложения да се предадат 
и пророкува, че Бог ще попречи да бъде превзет 
Йерусалим. Върху намерения печат  се вижда над-
писът „пророк Исая”. Като се отчете значението на 
пророка в еврейската историята на религията, то-
зи отпечатък е много важен както за евреите, така 
и за християните, коментират изследователите. Из-
раелският археолог Ейлат Мазар, ръководител на 
разкопките  и откривател на печата, споделя: ”По-
голямата част от намерените при разкопките  пе-
чати носят името на на собственика и баща му, но 
в случая с печата на Исая е спомената професия-
та  му – пророк.”

В далечната 1963 г. при  
обикновен битов ремонт се 
разкрива невероятен арте-
факт, с който учените се за-
нимават и до днес. На дъл-
бочина 65 м е разкрито из-
градено селище, чиято цел 
е била хората, живеещи в 
него, да нямат никакъв  кон-
такт  с външния свят. Под-
земният град носи името 
Деринкую и се намира в област-
та Кападокия, Турция. Онова, ко-
ето откриват археолозите, надми-
нава и най-смелата фантазия. Под-
земният град притежава много ту-
нели и проходи, които са чудес-
но  вентилирани, а на най-долното 
ниво е изградена водопроводна 

до извода, че ико-
н о м и ч е с к о -
то възста-
новяване 
е про-
дължи-
ло до 
640 г. 

н а т а 

култури загиват, хо-
рата гладуват. 

Ирландски-
те хрони-

д е с е т а -
та от уп-
равлението 
на на византий-

ки спо-
м е н а -
ват, че 
" н я м а 
х л я б 
от 536-

539 г.". 

ред уче-
ните при-

чините са ка-

е про-

зия койот. из-
следователите 
считат, че връз-
ката им е отво-
рена, тъй като 
двамата ловни 
партньори са 
забелязани  да 
ходят поняко-
га на лов и са-
ми. считат, че 
партньорство-
то между жи-
вотни по вре-
ме на лов е по-
ефективно, за-
щото се израз-

ходва минимално 
количество енергия 
за намирането на 
плячка. 

пшър са уловили труден за наблюдение про-
цес - "магнитно присъединяване", при който 
се сблъскват частици и енергия около Земя-
та, което от своя страна предизвиква бърза, 
но мощна експлозия в земната магнитосфера 
и разтърсва космическите ветрове в Слънче-
вата система. Засега  изследователите  наблю-
дават процеса в опашната част на огромния 
магнитен балон около планетата ни. Новите 
данни  от сателитите  дават  по-богата пред-
става на учените от НАСА  за този феномен. 
Магнитното присъединяване остава загадка 
за  учените, които знаят, че  то съществува. 
Документирали са  ефектите, които могат да 
имат енергийните експлозии -  предизвиква-

не на полярни сияния и евентуални поражения в 
енергийните мрежи.

система. Изследователите споде-
лят, че  в подземния град е имало 
храм, училище, складове за хра-
ни и муниции. Специалистите са 
категорични, че селището е оби-
тавано от близо  20 000 жители. 

Подземният град е изграден в 
периода VIII-VII в. пр. н. е. от хо-

ра, които са се кланяли 
на огъня, което насоч-
ва специалистите  към 
подземните градове на 
зороастрийците. Изу-
мителното в подземно-
то селище са проходи-
те, прокопани във вул-
канична скала. И досега 
те не са разрушени не-
зависимо от времето и 

климатичните условия  под зе-
мята. Единственото нещо, кое-
то не могат да разберат архе-
олозите, е какви точно са би-
ли съществата, обитавали под-
земния  Деринкую, а така съ-
що  и други подобни подзем-
ни градове. 

Най-трудната година
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Любопитно у нас

Изложба на 
спасени артефакти
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зоопаркът във варна 
има нов обитател. това 
е двегодишният папагал 
монах - пако. той про-
изхожда от умерените и 
субтропичните райони 
на аржентина и съседни-
те на нея страни.

папагалите от този вид 
живеят над 15 години и са 
много талантливи в гово-
ренето. могат да научат 
различни звуци, мелодии 
и думи, така че несъмне-
но новият член на зоокъ-
та ще се превърне в лю-
бимец за малки и големи.

Родни обичаи оживяха в центъра на СофияРодни обичаи оживяха в центъра на СофияРодни обичаи оживяха в центъра на София
П о 

п о в о д 
137 г. от 
с м ъ р -
тта на  
П ъ р -
вомай-
с т о р а 
Никола 
Иванов 
Ф и ч е в 
в екс-
п о з и -
ц и я т а 
на Ис-
т о р и -
ческия 
м у з е й 
в Бя-
ла бе-
ше из-
л о ж е н 
п о р т -
рет на 
г е н и -
а л н и я 
български възрожденски архитект, строител, 
каменоделец и дърворезбар, създал емблема-
тични за Българското възраждане храмове, об-
ществени и жилищни сгради, мостове и др. Ху-
дожествената картина е дарение за музея от ру-
сенско семейство. Портретът е нарисуван през 
1965 г. от Димитър Атанасов – известен русен-
ски художник, основател на Русенската худо-
жествена галерия. Уста Колю Фичето е изобра-
зен прав, главата в профил, а в ръцете си дър-
жи макета на уникалния каменен мост над р. 
Янтра при Бяла.

Портретът е създаден по повод 100-годишни-
ната от започването на строежа на моста през 
1865 г., който е завършен през 1867 г. Дължи-
ната му е 276 м, а ширината 9,5 м. Има 13 под-
порни стълба и 14 полукръгли свода. Носещите 
стълбове са украсени със символни скулптури: 
грифон, лъв, нимфа, лебед. Мостът е истинско 
художествено произведение. 

Един от най-добри-
те ни специалисти спа-
си пациентка със злока-
чествен мозъчен тумор. 
Д-р Емануил Найденов 
разработва заедно с ле-
кари от Германия лече-
ние на рака на мозъка 
с имунотерапия. С дру-
ги думи - ваксина сре-
щу животозастрашава-
щото заболяване.

Той е повелителят 
на скалпела. Без да му 
трепне окото, оперира и по 20 ча-
са. Знае, че в ръцете му е пове-
рен човешки живот. Един всеки-
дневен герой.

“Ако всеки дава най-доброто от 
себе си на всеки малък фронт, той 
определено е герой и определе-

но ще помогне за голе-
мия фронт. Тихият ге-
роизъм е най-ценен, 
защото не търси и не 
иска внимание. Аз съм 
просто човек и не ми-
сля, че доктор или ка-
квато и да е титла пра-
ви човека човек“, спо-
деля д-р Емануил Най-
денов.

В медицината от-
крива своя смисъл. 
Любопитен е да раз-

гадава тайните на човешкия мо-
зък. За пациентите той е бяла ляс-
товица. Търси лечение на една от 
най-страшните болести – тумор в 
мозъка. Никога не подарява на-
дежда там, където не вижда лъч 
светлина. Но подарява шанс за жи-

вот там, където отчаяните виждат 
единствено задънена улица. На 
пациенти като Снежана. Лекуват 
я срещу микроинсулт, епилепсия, 
докато не се доверява на д-р Най-
денов. Тя е първият български па-
циент и третият случай в Европа, 
при който злокачествен мозъчен 
тумор е радикално отстранен и ле-
куван с имунотерапия.

“Това е лечение от самия паци-
ент за самия пациент. Това е ис-
тинска, жива ваксина от имуно-
компетентни клетки на пациента, 
които са научени да разпознават 
този тумор и да поддържат забо-
ляването в ремисия“, казва д-р 
Найденов. 

Именно лечението чрез имуно-
терапия получи Нобелово отли-
чие по медицина за 2018 г.

В Националния археологически институт с му-
зей (НАИМ) при БАН откриха изложбата „Спасени 
съкровища на България“. Тя представя културни 
ценности, спасени през последните десетилетия 
от иманярство и нелегален трафик, и е част от 
събитията на Европейската година на културно-
то наследство.

Изложбата представя над 300 експоната от 
 НАИМ и 18 музея в страната. Те илюстрират всич-
ки периоди в хилядолетната история на днешни-
те български земи. Сред експонатите се открояват 
медни брадви, златни накити и бронзови предме-
ти, теракотени женски фигури от некропол, наход-
ка от 328 монети на тракийските владетели Реме-
талк I и Реметалк II, мраморна статуетка на Херакъл 
и други. „Изложбата засяга един от най-наболели-
те въпроси през годините в сферата на културно-
историческото наследство, а именно неговото сис-
темно унищожаване в резултат от иманярска дей-
ност и нелегален трафик. Щетите, които България 
понася, са огромни, не само като суми - най-вече 
като загуба на културна памет“, сподели доц. д-р 
Людмил Вагалински, директор на НАИМ при БАН.

Изложбата може да бъде видяна от 7 ноември 
до 27 януари 2019 г.

Звукова инстала-
ция превърна наско-
ро шума от река Ма-
рица и движещите се 
хора в Пловдив в музи-
ка.  Международните 
артисти Матей Франк 
и Фанис Гиолес из-
ползваха музикалната 
скулптура „Монолог“, 
за да уловят ритъма на 
града като част от про-
грамата на Пловдив – 
Европейска столица на 
културата.

Инсталацията бе-
ше разположена на 
брега на р. Марица.  
Чрез устройството 
публиката успя да 
чуе звуците на река-
та. Вдъхновението за 
звуковата инстала-
ция идва от подоб-
ни машини, използ-
вани като акустични 
локатори за търсене 
на вражески самоле-
ти. Фанис Гиолес на-
прави импровизиран 
концерт със звуците 
на града и неговите 
жители. В изпълнени-
ето бяха „преведени“ 
картини от случайни 
пловдивчани в ноти. 

Артистите гостуваха 
в Пловдив в рамките 
на резидентната про-

грама ADATA AiR, която 
предоставя възмож-
ност за творче-
ски престой 
в града и 
се реа-
л и з и р а 
в парт-
н ь о р -
ство с 
Гьоте-ин-
ститут Бъл-
гария и Пол-
ския институт в Со-
фия. Целта на програ-
мата е да предоставя 

възможност на творци 

о т 
различни точки на Ев-

ропа да работят на те-
риторията на Пловдив 

и това да им послужи 
за формиране на 

проектно пред-
ложение, свър-
зано със спе-
цификите на 
местния град-
ски пейзаж. 

Избрани проек-
ти ще бъдат под-

крепени за реализа-
ция на различни откри-
ти пространства през 
следващата година.

С изпълнение на "Излел е Дельо 
хайдутин" голямата българска 
народна певица Валя Бал-
канска откри изложба в 
Античния културно-ко-
муникационен център 
"Сердика" в центъра 
на София, посветена 
на българските про-
дукти и стари оби-
чаи. Част от немате-
риалното ни култур-
но наследство оживя 
пред очите на десетки 
посетители и чуждес-
транни гости.

Изложбата бе организи-
рана от Министерството на ту-
ризма в рамките на Международния 
конгрес за световните цивилизации и историче-
ските маршрути. В нея се включиха представите-

ли от различни краища на страната - 
Бургас, Приморско, Белоградчик, 

Банско, Велико Търново, Кар-
лово, Сопот и Русе.

Стари български зана-
яти като тъкачество, пле-

тене, бродерия, кили-
марство, дърворезба, 
предене и други бяха 
атрактивно представе-
ни от майсторите.

Кукери с пищни мас-
ки под звуците на чанове 

показваха как се прогон-
ват злите сили на празника. 
Любителите на аромата 

на българската маслодайна ро-
за опитаха и от продукти като слад-

ка и гюлова ракия. Бяха изложени за де-
густация български месни деликатеси и вина от 
няколко региона на страната.
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Божидар димитров

забавно и в европей-
ския научен свят из-
бухва яростна диску-
сия: може ли всичко 
това да е вярно? Над-
делява мнението, че 
това е фалшификат. 
След Освободителна-
та война Гологанов се 
преселва в София, за-
почва държавна рабо-
та и си признава, че е 
измислил с колегите си 
тези песни не толкова 
за да приберат злато-
то на Веркович, кол-
кото от патриотични 
подбуди. Въпреки то-
ва дискусията продъл-
жава – има учени, ко-
ито периодично заявя-
ват, че „Веда Словена” 
е истинска, а Орденът 
на българските там-
плиери я издаде в су-
перлуксозен том през 
есента на 2014 г.

А сега да погледнем 

действията на българ-
ското разузнаване. То 
е създадено през 1893 
г. и е подчинено на 
военното ведомство. 
Почти веднага на съ-
трудниците им се вме-
нява в дълг покрай 
всичко друго да съби-
рат и изпращат в Бъл-
гария всякакви „ста-
рини”, които откриват 
в близката чужбина. 
Действително за Бъл-

гария потеглят хиляди 
ръкописи, документи, 
монети, печати и т.н. 
По някое време се се-
щат, че за тази работа 
са нужни професиона-
листи. В 1906 г. про-
фесорът в Софийския 
университет Йордан 
Иванов (бъдещ акаде-
мик) под прикритие-
то „търговски агент” в 
консулството ни в Со-
лун започва тотално 

проучване на българ-
ските старини в Маке-
дония, тогава изцяло в 
Османската империя. В 
течение на три години 
Йордан Иванов доку-
ментира хиляди свиде-
телства за българско-
то минало на Вардар-
ска, Егейска и Пирин-
ска Македония, които 
издава в книга. Част от 
движимите паметници 
Йордан Иванов прена-
ся в България.

Не пиша в момен-
та история на българ-
ското културно-исто-
рическо разузнава-
не, тъй като не съм и 
правил специални из-
следвания по въпро-
са. Затова ще споме-
на само по-значимите 
му успехи. През 1916 г. 
ген. Жеков, командващ 
действащата армия, по 
молба на проф. Бог-

дан Филов, тогава ди-
ректор на Народния 
музей, създава раз-
узнавателен отряд, 
който да проучи ця-
лостно новоосвобо-
дените земи – Маке-
дония, Поморавие-
то, Беломорска Тра-
кия и Северна Добру-
джа. През 1916-1918 г. 
българските учени – 
разузнавачи, свърш-
ват блестящо своята 
работа и пренасят го-
ляма част от открити-
те движими свидетел-
ства в България. Раз-
узнавателните им до-
клади са разсекрете-
ни едва през 1994 г., 
а събраните паметни-
ци са разпределени в 
Народния музей, БАН, 
Народната библиоте-
ка, Църковния архив с 
музей. Историята им е 
дълга и продължава и 
в наши дни. 

Продължение от бр. 49
Р а з у з н а в а т е л н и -

те подвизи на Вер-
кович не свършват с 
този сборник. На гру-
па български интели-
генти от Неврокоп на-
чело с учителя Го-
логанов им харесва, 
че Веркович плаща 
за всяка песен със 
златна лира (сръбско-
то разузнаване му е 
дало доста пари) и за-
това започват да съ-
чиняват огромен сла-
вянски епос, започ-
ващ от най-древни, та 
до наши дни. 

Епосът е между 
другото десет пъти 
по-голям от „Илиада” 
и „Одисея”, взети за-
едно. Били записва-
ли тези песни сред 
помаците в Западни-
те Родопи. Първият 
том от този епос под 
заглавие „Веда Сло-
вена” е издаден не-

Пак щедра белота върху земята
разстила приказна постеля...
Дори и вятърът свиреп в полята
 заспа под пухкава къделя.

Над горските върхари само
сърдита птица в миг прелита...
Дърветата, допрели рамо –
съседки за мълва се питат...

Селца в далечина се гушат -
мъждука там живот запален...
Комините на воля пушат -
към Господ поздрав визуален!

А сипе сняг и без насита
ни с щедра белота дарява...
Край детски смях и топла пита
сърцата ни ЛЮБОВ да сгрява!

стоян  миХайлов, търговище

ÁÅËÎÒÀ

Аз до днеска не станах на никой любим
и от никой любов не получих.
До късмет, до съдба ли е, вече не знам,
но не вярвам добро да се случи.

Всички искат от мен топлина,
всички искат любов и пари
и помагам, когато изпаднат в беда,
но за мен не откъсват и цвете дори!

А животът суров си тече, громоли -
като детска смукалка ме смучи.
И ако на някой днес съм любим,
то е на моето предано куче.

Само то ме обича и във беда
е готово за мен да умре.
Гладен съм лягал да го нахраня
и съм се чувствал добре!

Аз до днеска не станах на никой любим
и от никой любов не получих.
но живея за вас, тайно храня мечти
и очаквам да ми се случи.

А за кучето аз ще се грижа и сам,
но то ще ви ближе ръцете,
ако случайно го срещнете в пътя,
една ласка сърдечна да му дадете!...

павлин БелиШев, ловеч

Рано сутрин
Предаването "По пър-

ви петли" е интригуващо, 
интересно, с фенове из ця-
лата страна, организирани 
в клуб. Радеят за българ-
ското и са с верен усет към 
музикалното и жанровото 
разнообразие. Призори 
музиката е панацея срещу 
апокалиптични видения, 
еретизми, егоизми, амне-
зии и летаргии, тя е олтар, в 
който душата се пречиства, 
и се убеждаваш, че животът 
още те търпи. С всяка мело-
дия отново се раждаш, те-
лепортираш се в миналото, 
в бъдещето, във времето и 
пространството, там, къде-
то не си бил и никога няма 
да бъдеш. Гостуваш на ме-
тафорични светове, сре-
щаш бленувани лирични 
персонажи, превръщаш 
нежността си в самоин-
квизиция.

Звуците са глобален 
език, роден много преди 
думите, роден при Сът-
ворението, заедно с пла-
нините и океаните, вет-
ровете и ледовете. Те са 
предистория на живота. 
Сплотени в мелодия, по-
магат на човека да кому-
никира с живото и нежи-
вото, да пада и се изпра-
вя, да се разкайва и про-
щава. Трудно се обяснява 
пластиката на звука с ду-
ми. Чрез звуците душата 
разговаря с бога и приро-
дата, с любовта и смъртта 
и особено с раждането и 
възнесението, чрез които 
повдига пелените на вре-
мето и човекът открива, че 
е вярвал на уютни лъжи, 
а е отхвърлял горчиви, но 
верни истини. Първи ди-
зайнер на звуците е при-
родата.

Една сутрин набарах 
емисията "Старият албум" 
на Радио Белград и вкусих 
от сръбски изворен адре-
налин. Оказа се на ниво. 

Славяни сме, балканци 
сме, затова тоналността и 
ритмичността са ни близ-
ки, завладяващи. Трели-
те се напреварват в дивна 
балканска хармония. Пле-
тат и разплитат дълбинни 
пулсации от страдания и 
патетична поднебесна ра-
дост. Стародавни делии, 
дилбери, бекрии и бюлбю-
ли разказват притчи, раз-
ширяват света, връщат ме 
в общото ни патриархал-
но битие доминирано от 
полумесеца. Въображени-
ето и интуицията се само-
забравят в епичното зву-
чене на музикалните илюс-
трации, чиито рефрени са 

безсмъртни. Те са рамо, на 
което можеш да се опреш 
и тъгуваш - "и когато съм 
щастлив, и когато съм тъ-
жен, песен моя, верни дру-
же, винаги ще съм ти длъ-
жен". Някои мелодии си 
припомних от детството. 
Майка ми и съседката, ле-
ля Цветанка, плетейки, ги 
пееха с тиха тъга. Мъжете 
им служеха запас в Сърбия 
и от там ги бяха донесли 
като рожби на културния 
обмен през войната.

Спомних си и епизод от 

следването...
Седим в "Грозд" с при-

ятеля ми Арсо. Взели бя-
хме стипендиите, но на-
строение йок. Навън от-
давна е тъмно, ръми, ки-
ша и в очите на Арсо. Ани 
от ИСИ-то го е изоставила 
- омъжва се за неин коле-
га. От уредбата звучи за 
трети път, по настояване 
на приятеля ми, сръбския 
хит "Вехни, вехни, мой Не-
вене"- съчувстващ, прию-
тяващ нежно мъката му 
подслон.

- Саше, иде ми да я гръм-
на, па да гръмна и себе си! 
- навежда се към мен Ар-
со и отново налива за кой 

ли път. - Аййде, живе-
ли! Матер й! - псува по 
брезнишки и поръчва 
нова бутилка.

Тръгваме си по-
следни в полунощ. От 
стипендиите не оста-
на ни капка... Усещам, 
че в гърлото ми напи-
ра някакъв хермафро-
дит, нещо средно меж-
ду стон и псувня, а под 
ресниците срамежли-
во пълзи издайниче-
ска влага. На послед-
ната среща на випуска 
Арсо го нямаше. Зави-
наги!

Връщам се в настоя-
щето и изненадата ид-
ва изневиделица. Щом 

чух "Зайди, зайди, ясно 
слънце", славянофилство-
то ми помръкна. Послед-
ваха "Йовано, Йованке" и 
"Гугутка пее". Нагла краж-
ба. Радиопиратство. Песни 
като протегната длан, на 
която оставяш сърце, душа 
и литваш на възбог. Звуци-
те капят като листето на го-
рата, оцветено с есенна пе-
чал, с копнеж по зеленото 
пълноводие на младините.

Докато се терзаех, в па-
метта ми изплува дядо!

Отидох да го навестя, 

бях гимназист. Заварих 
го с дудука в ръце, при-
мижал, отдаден на свир-
нята, дружка на самоти-
ята му, обвила с павет от 
забрава двора и къщата.

- Хубава песен! - въз-
дъхна, като свърши. - От-
краднах я от Сърбия в 
Европейската война като 
пленник. 

Пак културен обмен. 
Години по-късно в сто-
личното кино "Влайкова" 
се натъкнах на същата ме-
лодия, която помагаше на 
сръбски военнопленник 
да краде праскови и лю-
бов...  Отдавна нежив, до 
мен оживя дядо с послед-
ните си думи от онзи да-
лечен разговор:

- Межда за хубавата пе-
сен няма, да знаш! Тя не 
дели, а събира хората ка-
квито и да са и откъдето и 
да са. Очовечава ги!

Мисията на американ-
ската космическа сонда 
"Вояджър" с "Излел е Де-
льо хайдутин" на борда 
е потвърждение на ду-
мите му, потвърждение 
на стремежа на чове-
чеството не само за зем-
но, но и за галактическо 
братство.

Не усетих кога минаха 
два часа. Надничащият в 
прозореца ден приключ-
ващо посегна към тран-
зистора и връчи думата 
на телевизията.

сашо александров, 
лом
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малки оБЯви

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.0887 66 66 36 -

пансион за 
възрастни хора 

в димитровград.

петко тонев, видин, 
к-с "Химик", бл. 10, вх. 
Б, ап. 52 - продава шах-
матни игри, географски 
карти, значки, речници, 
медицинска и фарма-
цевтична литература

0899/845628 - прода-
ва симсон, 3 скорости, и 
шевна машина "Лучник" 
- нова

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 

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

08133/2567 – продава 
къща – 4 стаи, гараж, двор 
1,5 дка, Русенско

0898/550760 - продава 
студио - 32 кв. м, хотел „Бор“ 
- Велинград

02/4690408, вечер - дава 
самостоятелна стая под на-
ем, обзаведена; дава и гараж 

под наем, оборудван, ток и 
вода, санитарен възел. Из-
годно!

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 специа-

лист търси срещу приемлив 
наем обзаведена или празна 
селска къща с баня, тоалет-
на и допълнителна стабилна 
стопанска постройка в село 
без медицински персонал

0897/042029 – предлага 
къща на село на семейство 
пенсионери или пенсионер-
ки, безплатно и безсрочно. 
Условия – много добри. Кой-
то няма дом, да заповяда!

02/690408 – след 18 ч. – 
давам стая под наем в жк 
„Люлин – 3”. Сградата е сани-
рана 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

На 13.12 1977 г. почина
 нашата майка и баба

ВасиЛа мариНоВа аНДрееВа
Нейната доброта и щедрост, обичта й към нас 

никога няма да забравим! Почивай в мир! 
Поклон пред светлата ти памет!

С много обич син Марин, 
внучка Василка и внук Андрей

марин андреев колев, 
с. гурково, обл. добрич

На 14.12.2018 г.
се навършват

7 години 
от смъртта на 

ПеНи НиКоЛоВ ГиНоВ 
с. Ръжево Конаре, 

обл. Пловдив
Всяка вечер 

е много тежко без теб, Пене!
 Няма забрава! Скърбим за теб!

от съпруга тотка, син никола, 
дъщеря нели, внуци правнуци

Изминаха 
40 дни

откакто ни напусна
непрежалимата ни скъпа 

приятелка
еЛеНа раДУЛоВа

1934-2018
Лена, липсваш не само на 

твоите приятелки! Липсваш 
на твоя любим клуб на пен-
сионерите. Мястото ти сред 

нас ще бъде завинаги празно!
Твоята доброта и човечност не се забравят!

Поклон пред светлата ти памет!
от приятелките ти 

гена сълева и пена карителева

НЕ НА ГЛАУКОМАТА, 
ДА НА ЗРЕНИЕТО!

П О К А Н А
за участие в пловдивския пациентски

 глаукомен клуб на лекцията:
„Макулна дегенерация, свързана с възрастта”

ОТ Д-Р МАЯ МИНЕВА
на 12 ДЕКЕМВРИ/СРЯДА/ от 13,30 часа

в Дома на науката и техниката - ЗАЛА №6 
УЛ. „ГЛАДСТОН” №1

Пациентска организация глаукома

На 12.12.2018 г. 
се навършват
11 години

от смъртта на нашата 
скъпа майка, 

баба, прабаба 
и сродница

ПаУНКа ВеЛиНоВа 
ГеорГиеВа

(1921 - 2007)

Ти живя достойно и остави име, 
което споменаваме с много обич, 

уважение и признателност.

ВЪЗПОМИНАНИЕ

от близките

88-о журналистическо дружество ще 
проведе редовното си месечно събрание 
на 20 декември (четвъртък) от 10,30 ч. 
в салона на сБЖ на ул. „граф игнатиев” 4. 

Ще почетем нашите юбиляри димитър 
копривленски и Юлия тодорова, на които 
пожелаваме крепко здраве и нови творчески 
успехи. Желателно е присъствието на всички 
членове на дружеството. Очакваме ви!

от ръководството

съоБщеНие

Покана

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, учени-
ци – 160 лв., домашни че-
хли от агнешка кожа № 38 
и 42 – 20 лв., мини казан 
за ракия – 170 лв., лечеб-

на 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 

Концерт с музика на Петър Дънов. 
Изпълнява ансамбъл "МУЗИКА

ЕЗОТЕРИКА'' с ръководител Петър Ганев. 
27 декември, 18 ч., зала "Биад",

 ул. "раковска" 108. Вход свободен.
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времето

магнитни бури - 17, 18.XII. 

в сряда ще бъде облачно и студено, сутреш-
ните температури ще са отрицателни – от 
– 4 до 4 през деня. в четвъртък ще превалява 
сняг, а температурите леко ще се понижат. в 
петък, събота и неделя ще бъде облачно, вет-
ровито с температури между – 3 и 0, достига-
щи до 4-5 градуса. в понеделник времето няма 
да претърпи съществена промяна, ще е типич-
но зимно, но без валежи. във вторник ще пре-
валява сняг, ще духа умерен вятър, но дневни-
те температури ще се покачват, така че сне-
гът ще преминава в дъжд.

известно влошаване на здравето през пе-
риода може да има при хора с хронично или 
често възпаление на дихателните пъти-
ща. на тях привържениците на аромате-
рапията препоръчват инхалации с етерич-
ни масла от лавандула, чаено дърво, евка-
липт, розмарин, бор и др. очакваните маг-
нитни бури могат да провокират засилване 
на оплакванията от главоболие, световър-
теж и чувство за шум в ушите при страда-
щи от мозъчна склероза. това налага спаз-
ването от тяхна страна на по-щадящ дви-
гателен режим и на диета, бедна на живо-
тински мазнини, на готварска сол и на съ-
държащи кофеин напитки.

БиопроГноЗа
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

12 декември, 6 лУнен ден, 
нарастваща лУна, лУна във 

водолей
Трудности ще имат онези, ко-

ито не отстъпват от своето и от-
казват да коригират плановете си, 
дори да има за това уважителни 
причини.

13 декември, 7 лУнен ден, 
нарастваща лУна, 

лУна в риБи 
Внимавайте със здравето си – 

може да се появят проблеми. Зато-
ва е желателно да обърнете внима-
ние на себе си и да подлагате орга-
низма си на изпитания – най-вече 
не злоупотребявайте с алкохола и 
тежка храна.

14 декември, 8 лУнен ден, 
нарастваща лУна, 

лУна в риБи 
Негативните тенденции ще бъ-

дат слаби, но ще има известен пе-
риод, когато ще се усилят. Ако под-
хождате спокойно и конструктив-
но, ще решите без усилия пробле-
мите си. 

15 декември, 9 лУнен ден, 
първа четвърт, лУна в риБи 

Ако имате повишена метео-
чувствителност, може да се поя-
вят здравословни проблеми. Тряб-
ва да се отдадете на почивка и да 
не си слагате на сърце проблеми-
те на ежедневието. Бъдете по-вни-
мателни и не насилвайте нещата.

16 декември, 10 лУнен ден, 
нарастваща лУна, лУна в овен 

Очаквайте важно известие – 
може би не съвсем приятно, но 
което определено ще изисква ва-
шето внимание. Не се доверявай-
те обаче на първото впечатление, 
а задълбочено разсъдете какво да 
направите.

17 декември, 11 лУнен ден, 
нарастваща лУна, лУна в овен 

Ще имате известни затрудне-
ния в общуването с децата, но ва-
шите усилия непременно ще бъ-
дат възнаградени. Що се отнася до 
здравето ви, за да не си навлечете 
неприятности, обърнете внимание 
на стари болежки.

18 декември, 12 лУнен ден, 
нарастваща лУна, лУна в телеЦ 

Използвайте времето раци-
онално, за да увеличите прихо-
дите си и най-вече да завържете 
нови запознанства, които ще ви 
бъдат от полза. Здравето ви ако 
не цветущо, поне ще бъде добро 
и няма да ви създава проблеми 
на този етап.

ЛуНеН 
КАЛеНДАР

ЗапоЗнаЙте Се

15 декември 2018 - 13:50:28 
ч. - първа четвърт. за да смък-
нете 1-2 кг, трябва да започне-
те диетата от този час и да про-
дължите на сокове и течности 
до същия час на следващия ден.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

ДЖеСиКА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (12.XII.- 18.XII.2018 г.)
овен - Стремете се да 
използвате мъдро шан-
совете, дадени ви от 

съдбата. Ще се радвате на до-
бро здраве, но не се осланяй-
те само на  късмета. Обърне-
те внимание на близките си.

телеЦ - Постарайте 
се да планирате ан-
гажиментите си. До-

бре е да направите преоцен-
ка на старите си приятелства. 
Материалното ви положение 
ще е стабилно.

БлизнаЦи - Възмож-
но е да получите пред-
ложение в материален 

план, на което да не можете да 
устоите. Отделете време и за 
пълноценен отдих.

рак - Около среда-
та на периода ще сте 

склонни към проява на сан-
тименталност, която може да 
ви изиграе лоша шега. Избяг-
вайте и на най-малкия риск 
да попаднете в неизгодно по-
ложение.

лъв - Само активност-
та може да ви е от по-
мощ. В края на сед-

мицата спокойният ви ритъм 
на живот ще ви даде множе-
ство предимства. Ще можете 
да планирате някои нововъ-
ведения.

дева - През почивните 
дни се предпазвайте от 
силна чувствителност. 

Опитайте се да изясните про-
тиворечията помежду си.

везни - Ще ви бъдат по-
ставени доста изисква-
ния от членовете на ва-

шето семейство. Ще разпола-
гате с благоприятни възмож-
ности, с които да възстановите 
хармонията в отношенията си.

скорпион - Използвай-
те благоприятните въз-
можности, за да открие-

те нови съмишленици. Обър-
нете внимание на здравето си. 
Не си поставяйте непреодоли-
ми задачи, за да не поставите 
живота си на риск.

стрелеЦ -  Завишете 
изискванията си към 
внуците. Стремете се 

да разпределяте по правилен 
начин ангажиментите си. Не 
предприемайте внезапно хрум-
нали ви идеи.

козирог - Следвайте 
стриктна организация 

на задълженията си. Стремете 
се да степенувате отговорно-
стите си по важност.

водолей - Подгответе 
се да направите разме-
ствания в програмата 

си, ако обстоятелствата го на-
лагат. Здравето ви ще е стабил-
но, но си почивайте повече, за 
да издържите на психическите 
претоварвания.

риБи - Премахвайте 
вътрешните си проти-

воречия, защото те ще спъват 
инициативността ви. Стремете 
се да гледате оптимистично на 
живота, защото това е най-до-
брият начин да намерите лесно 
разрешение на проблемите си.

0896/810578 - мъж на 65 
г./177 см/90 кг, сърдечен, с 
чувство за хумор, търси сво-
ята половинка - от Пловдив-
ския регион

0896/255929 - 60 г., оси-
гурен, с добър характер, тър-
си своята половинка. Желае 
сериозно запознанство със 
скромна и добра жена

0876/283955 - учител пен-

 БоЖиК иВаНоВ заФироВ
 от с. Копривлен, 
обл. Благоевград 

на 17.12. 2018 г. на-
вършва 

70 години 
Бъди пример 

за подражание, 
бъди неповторим и забележителен!  

Изпълнен с хъс за живот, винаги здрав 
и вдъхновен! Обичаме те! 

сем. зимбилеви 

 на 
аЛеКсаНДър 

ГеорГиеВ
 ХристоВ 

    родом от
 с. Горна Козни-

ца, обл. Кюс-
тендил, който 
на 9.12. 2018 г.

 навърши
 84 години

С пожелание да празнуваме след време 
и твоя 100-годишен рожден ден! А дото-
гава бъди здрав, силен и упорит и както 

винаги – най-добрият дядо на света! 
от сина, снахата и внуците - сашка и тома

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН  

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТА 50-ГОДИШНИНА 

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН ДЕН65 години

на митКо ДимоВ митеВ 
Роден на 13.12.1953 г. 
в с. Джинот, Ямболско, 

понастоящем живее в Ямбол.
Добър по характер, печели доверието на хо-

рата, с които е работил. 
Дълги години е бил на административно-сто-

панска работа, скромен човек, чес-
тен и трудолюбив. Тези негови ка-
чества будят хубави спомени сред 

нас. Поздравявам и неговата съпру-
га Соня. Пожелавам им още внуци и 

правнуци. 
Следващият половин век да е по-лек! 
Да стигнат и да надминат единия век!

марин андреев колев, 
с. гурково, обл. добрич

на 15.12.2018 г.
на ЛЮДмиЛа 

БаГЛаЙ
Живее в Киев, 

Украйна
Пожелавам й още вну-
ци и правнуци. Това се 
постига чрез 

здраве, благо-
денствие, къс-

мет и много 
години занапред!

марин андреев 
колев, 

с. гурково, 
обл. добрич

от красивата 
и изящна сватба 

на ГиНКа и 
оГНЯН ГеорГиеВи 

от с. Подем, обл. Плевен
Скъпи майка и татко, свекър 

и свекърва, баба и дядо, 
на 28 декември 

ще отпразнувате
 златна сватБа! 50 години! 
Кога се изнизаха тези 18 250 дни?! Кога бяхме малки и палави, кога за-
бързани сред многото ангажименти ни отгледахте честно и почтено? 

Цял половин век заедно сме неразделни и в радост, и в неволи! Помни-
те ли най-хубавите пожелания, когато подписахте брачните свидетел-

ства и когато вдигнахте голяма и весела сватба? Ето че те са 
се сбъднали и вие продължавате да бъдете заедно и да се 
обичате така, както сте се обикнали, когато сте се влюбили 

един в друг. Обичаме ви и ние! Честита годишнина!
с уважение, признателност и любов от син ники, дъщеря 

светлана, зет людмил и внуци илиян и радостинка

На 13.12 т. г. 
нашият приятел

страХиЛ масЛароВ
от гр. Каблешково, Бургаско,

навършва 80 години
Желая ти много здрав, щастие и ус-

пехи още дълги години!
вълкова, Бургас

на 
заПрЯНКа сПасоВа 

КоБУроВа
абонат на вестник 

„Пенсионери”
Скъпа майко,

Бъди жива и здрава, 
радвай се на живота 

и на спокойни старини! 
Нека любовта ти тук ни връща 

при тебе в родната къща!
дъщери антония и нина, зетьове запрян

 и николай, внуци димитър, динко, стефан 
и мария, правнуци запрян, емили, 

таня и дариус

сионер, от София, свободен, 
без ангажименти, самостояте-
лен, търси себеподобна дама - 
от 70 г. нагоре, в свободен ре-
жим, за сериозно приятелство 
от страната и Европа. Живеене 
по споразумение. Да се спаз-
ват изискванията! След 16 ч.

0877/619012 - моля да се 
обади Галя Цветанова от Кюс-
тендил, синът й Ясен или дъ-
щеря й Ралица

0897/735261 - 67 г./170 
см/70 кг, търси сериозна же-
на за съжителство при нея, 
от Септември, Стамболийски, 
Пазарджик и Пловдив
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
уляна ПетКОВА

18-годишен изнасили и удуши възрастна жена

въоръЖен наХлУ  
в президентството

7 2 - г о д и ш н и я т 
сашко игнатов от 
перник се опита да 
нахлуе в сградата 
на президентството. 
той беше задържан 
на входа на инсти-
туцията с оръжие, а 
след това отведен в 
първо рУ. оръжието, 
което е носел в себе 
си, е било незаконно 
притежавано. през 
2004 г. е бил осъден 
за убийство при са-
моотбрана. 

глоБиХа пияна 
пеШеХодка

43-годишна пеше-
ходка е била блъс-
ната от автомобил в 
жк "меден рудник" в 
Бургас. водачът оба-
че няма вина. причи-
ната за инцидента е 
внезапното излизане 
на жената на улица-
та пред правомерно 
движещия се лек ав-
томобил.  тя е тест-
вана с дрегер, който 
е отчел 1,70 промила 
алкохол.

мъЖ застреля 
кУчета

62-годишен мъж 
е задържан за убий-
ството на три кучета 
порода алабай в село 
Баячево, съобщиха от 
областната дирекция 
на мвр в търговище. 

иззета е законно 
притежавана от него 
ловна пушка, с която 
са застреляни живот-
ните. 

намУШкаХа 
лидер на вмро 
лидерът на вмро 

в Банско александър 
пиришанчин е бил на-
мушкан с нож при би-
тов спор. за късмет ра-
ната не е била дълбока 
и е обработена в спе-
шен център в разлог. 
инцидентът е станал в 
разложкото село Баня. 
полицията е сезирана, 
установено е, че напа-
дателят е станислав 
стайковски от Баня. 

краЖБа в къща на 
валери симеонов

кражба е извърше-
на в бащината къща на 
бившия вицепремиер 
валери симеонов във 
врачанското село Бу-
тан. взети са дребни 
вещи. Бащата на вале-
ри симеонов - 89-го-
дишният симеон Ба-
левски - не е бил по то-
ва време там. в къщата 
обаче е имало камера 
и тя е заснела обира. 
крадецът е разпознат 
и заловен.

убиец на преподавател 
застава пред съда

мними майстори 
изнудват стари хора 

Откриха боен арсенал в гараж 

Полицията в Пазар-
джик арестува група от 
7 мъже, тероризирала и 
изнудвала възрастни и 
самотни хора в няколко 
пазарджишки села. Те 
се представяли за стро-
ителна бригада. „Май-
сторите” предлагали по-
чистване на улици и ре-
монт на покривни кон-
струкции срещу дреб-
ни суми, а после изнуд-
вали възрастните хора 
за хиляди левове и взи-
мали всичките им спес-

тявания. Оказва се, че 
задържаните са крими-
нално проявени, някои 
от тях - дори осъждани.

Групата е арестувана 
случайно в град Септем-
ври. Полицейски патрул 
видял непознат  автомо-
бил с врачанска регис-
трация пред къщата на 
самотно живееща баба. 
В колата имало 7 мъже 
и им поискали докумен-
тите за проверка. Запо-
чнало разследване, при 
което било установено, 

че мъжете първоначал-
но предложили изго-
ден за възрастната же-
на ремонт на покрив-
ната конструкция – са-
мо за 50 лева. След ка-
то сменили част от ке-
ремидите, започнали да 
изнудват пенсионира-
ната учителка за пари.

„В един момент це-
ната от 50 лева станала 
с 1000 лева повече. Тя 
обяснила на мъжете, че 
има около 200 лева. Те 
я накарали да ги събере 
и да им ги предаде. След 
това я качили в автомо-
била си и я откарали до 
банкомата в центъра на 
Септември. Накарали я 
да изтегли спестявани-
ята си от 600 лева и да 
им ги даде. 

Оказа се, че по съ-
щата схема са излъга-
ни десетки възрастни и 
самотни хора в няколко 
пазарджишки села, кои-
то се простили със спес-
тяванията си.

Задържаните са от се-
ла от Пловдивска и Па-
зарджишка област. Про-
куратурата ще прецени 
какви обвинения да им 
повдигне. 

Районният съд в Дуп-
ница одобри споразу-
мение, сключено меж-
ду прокуратурата и за-
щитата на четиримата 
подсъдими, които ми-
налата година взриви-
ха банкомат в Сапарева 
баня. Те са се признали 
за виновни. На всеки от 
тях е определено нака-
зание от по шест месе-
ца лишаване от свобо-

да при първоначален 
общ режим. Тодор Бо-
гданов, Кирил Микев 
и Красимир Йорданов 
отнеха касета с 8700 
лева. Мъжете напра-
вили и опит да отне-
мат други касети, съ-
държащи 17 400 лева, 
но той останал недо-
вършен поради наме-
са на полицейски слу-
жители. 

Затвор за взривен 
банкомат

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе в 
съда обвинителен акт срещу 42-годишния Илия 
Стоичков, който бе арестуван и обвинен за жес-
токото убийство на доц. Стефан Нейков в гра-
да под тепетата. 

Шофьорът на камион е обвинен в това, че 
умишлено е убил 70-годишния преподавател 
от Института по растителни генетични ресурси 
в Садово. Нейков е получил тежки наранявания 
по главата и тялото. 

Освен това обвиняемият Илия Стоичков се е 
гаврил с него, като пъхнал бухалка в ануса му. 
След убийството Стоичков и 32-годишната му 
съпруга задигнали и златен синджир на стой-
ност 747 лева. Ако бъде признат за виновен, 
Илия може да получи от 10 до 20 години ли-
шаване от свобода.

Рекорден брой оръжия и бое-
припаси бяха открити в гараж в 
столичния квартал „Редута”. Те са 
намерени при акция на ГДБОП и 
Специализираната прокуратура. 
Някои от автоматите са открити в 
село Габарево, община Павел ба-
ня. При операцията са намерени 
и наркотици. „Колекцията” включ-
ва 65 автомата "Калашников", над 
50 000 патрона, 37 автомата "Скор-

пион", 2 пушки помпи, 14 спусъка за 
РПГ(ръчен противотанков гранато-
мет), пистолети и т. н. "Толкова мно-
го оръжие хванахме, колкото спе-

циалните бригади нямат", коменти-
ра и премиерът Борисов. 

Заместник главният прокурор 
Иван Гешев поясни, че ударът е 
свързан с история от 2016-а, кога-
то бяха засечени и иззети 50 авто-
мата "Узи". "Има присъди по това 
дело. Само един човек не бе осъден 
тогава, но и срещу него има дело. 
Тогава ГДБОП имаха информация, 
че този човек има склад.

 Сега лицето бе 
задържано, кога-
то влиза в склад 
в подземен га-
раж. Там са наме-
рени над 80 авто-
мата "Калашни-
ков", 8 килогра-
ма черен барут, 
десетки спусъци 
за РПГ ", допъл-
ни Гешев. Според 
него, ако барутът 
избухнел, от сгра-
дата щяла да ос-

тане само дупка. Той обясни още, 
че каналът за оръжие си е партни-
рал с канал за фалшифициране на 
документи.

Окръжната прокуратура в 
Пловдив ще поиска постоянен 
арест за 42-годишния бивш 
рейнджър Светослав Каменов 
от Сопот. Срещу мъжа е повдиг-
нато обвинение за умишленото 
убийство на 40-годишната Де-
сислава Стоянова, военнослу-
жеща от от 61-ва Стрямска ме-
ханизирана бригада Десислава Стоянова. Каменов 
бе задържан, след като една седмица се укривал 
във врачанското село Зверино. Трупът на Десис-
лава е открит в шкаф в дома на бившия рейнджър 
в Сопот. Жената е със счупен врат и множество на-
ранявания. Водещата версия за убийството на воен-
нослужещата са неуредени финансови отношения.

Бивш рейнджър затри 
приятелката сиОкръжната прокуратура - Велико 

Търново задържа за 72 часа извърши-
тел на тежко прес-
тъпление  в град Бя-
ла черква.

Привлечен в ка-
чеството на обвиня-
ем е 18-годишният 
Д. Г. за това, че на 
6 декември в град 
Бяла черква изнаси-
лил 70-годишната П. 
С., като я принудил 
към това със сила, 
изразяваща се в на-
насяне на удари с юмрук в лицето и 
притискане на устата и носа с ръка. 
Вследствие на действията на обвиня-

емият жената се е задушила, в резул-
тат на което е настъпила смъртта й.

Тялото на жената 
е намерено в дома й 
два дни по-късно от 
нейна близка. 

На 9 декември 
извършителят на 
престъплението е 
задържан. От съ-
браните доказател-
ства по делото може 
да се направи обо-
сновано предполо-
жение, че Д.Г. е из-

вършил престъплението, което се на-
казва с лишаване от свобода от 10 до 
20 години.
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двама си говорят:
- Не мога да си обяс-

ня как така средната ра-
ботна заплата в Бълга-
рия била 900 лв.?

- Сега ще ти обясня. 
Представи си, че един 
яде само кайма, а ти – 
само картофи. Средно 
това означава, че два-
мата ядете мусака.


дете с майка си чака 

пред зъболекаря. Дете-
то реве:

- Мамо, айде да си хо-
димеее…

- Ти вече си голям 
мъж, не трябва да пла-
чеш за такива неща.

-  Н е е е … П и к л ь о 
съъъм…айде да си хо-
димеее…


мъж отива тайно от 

жена си на нощен клуб. 
Още с влизането оба-
че налита на нея, която 
е там с непозната ком-
пания. Докато я гледа 
втрещен, тя му се раз-
виква първа:

- Ааа, значи така се 
грижиш ти за болния ти 
баща, докато аз гледам 
децата вкъщи!...


много възрастни ба-

ба и дядо с патерици се 
прегръщат и целуват на 
улицата. Случаен мину-
вач ги гледа с умиление 
и пита:

- Какво, златна сват-
ба ли имате?

- Ааа, не, излизаме 
от банката – изплати-
хме ипотеката…


един турист мина-

вал през село и му на-
правило впечатле-
ние, че има много де-
ца. И всичките на въз-
раст под десет години. 
Не се стърпял и попи-
тал един местен защо 
е така.

- Ами преди десет го-
дини промениха разпи-
санието на влака. И ка-
то мине сутринта и на-
дуе свирката и ни бу-
ди… После хем няма за  
кога да спиш, хем е ра-
но за работа…


една жена дълги го-

дини събирала пари и 
накрая отишла на екс-
курзия в Париж. Там 
си взела стая в луксо-
зен хотел и си поръча-
ла най-скъпия жиголо. 
След малко се почука-

ло на вратата и влязъл 
красавец. Той започнал 
да сваля дрехите си и да 
ги хвърля през балко-
на. Жената се учудила:

- Но защо хвърляте 
дрехите си?

- Мадам, когато свър-
ша с вас, тези дрехи ве-
че няма да са на мода…


мъж се събужда су-

тринта и намира бе-
лежка от жена си:

„Скъпи, наложи се 
да изляза по-рано за 
работа, заведи дъще-
ря ни на детска гради-
на. В раницата й сло-
жи бански за плуване-
то и кърпа. Виж дали 
е студено навън, ако 
е необходимо, обле-
чи й пуловерчето. То 
е на третия рафт в гар-
дероба. Облечи й ро-
зовото яке. Среши я и 

й вържи плитки, само 
гледай да не са много 
стегнати. Да не забра-
вите цветните моливи, 
защото днес ще рису-
ват. Провери какво ще 
има за ядене и ако има 
розово кремче – пре-
дупреди да не я насил-
ват да яде, защото тя 
не го харесва. Целув-
ки!“ Мъжът помислил 
малко и пратил есемес 
на жена си:

„Днес решихме да не 
ходим на градина“…


мъж и жена прис-

тигат в рая. Жената се 
оглежда и казва щаст-
ливо:

- Скъпи, тук е чудес-
но! И ще бъдем заедно 
завинаги…

- Ааа, не, уговорката 
беше „докато смъртта 
ни раздели“, тук отно-
во съм ерген…


син пита баща си:
- Тате, как се разби-

ра една жена за добър 

ното…


на протест:
- За какво протести-

раш?
- Ми щото нямам ра-

бота…
- Ето ти визитка, ут-

ре в 8,30 идваш и за-
почваш работа при 
мен.

-Еее, ти па от 10 хил. 
човека баш па мене ли 
уцели бе…


Шефът на голяма 

фирма вика при се-
бе си фирмения пси-
холог:

- Виж сега, оценявам 
т о в а ,  
к о е т о 
правиш, 
ама да 
вземеш 
да оста-
виш ра-
ботохо-
л и ц и т е 
на мира!


в съ-
да тече 
дело за 
о б и д а 
на слу-
ж е б н о 

лице.
Съдията:
- Казали сте, че все-

ки втори митничар 
взима подкуп. Ще ви 
глобя с голяма сума. 
Единственият ви шанс 
е да се отречете от ду-
мите си и да се изви-
ните!

- Добре, извинете 
ме! Тогава ще кажа, че 
всеки втори митничар 
не взима подкупи…


зайо си вървял из 

гората и стигнал до 
дълбока яма, а на дъ-
ното паднал лъвът и 
не може да излезе. За-
радвал  се зайо на без-
помощния лъв и като 
започнал да го обиж-
да и псува… За око-
ло 15-20 минути си из-
лял напрежението, съ-
бирано цял живот. Ол-
екнало му на душата и 
си тръгнал, подсвир-
квайки си. След мал-

ко обаче се сетил, че 
е забравил да го нап-
сува на „трета бра-
товчедка“, и се зати-
чал обратно. Обаче 
така се засилил, че не 
успял да спре и…туп-
нал в ямата. Лъвът се 
прокашлял многозна-
чително, а зайо казал:

-Ааа, Лъвчо, здрас-
ти. Аз всъщност се 
върнах да ти се изви-
ня…


седи си Вуте на пей-

ката пред къщата. На-
вън е кучи студ – минус 
20 градуса, а Вуте е го-
логлав. Жена му:

- Ще настинеш бе, 
поне си сложи шапка-
та!

- Ааа, не, вчера, ка-
то бях с шапка, съседът 
ме е поканил да пием 
по една ракия, а аз не 
съм го чул…


една мутра  влиза в 

туристическа агенция 
и пита:

- Имам две седмици 
отпуска, какви екскур-
зии имаш?

- Имаме чудесни 
оферти за сафари.

- Какво е това сафа-
ри?

- Ами седите в един 
джип и стреляте през 
отворения прозо-
рец…

- Абе ти луд ли си бе, 
нали ти казах, че съм 
отпуска, няма пак да 
работим, я…


седят до огъня Ви-

нету и Поразяващата 
ръка и мълчат. По ед-
но време се чува шум 
в храстите. Без да каже 
нито дума, Винету ста-
ва и отива зад храсти-
те. Чува се едно „туп“ 
и Винету се връща със 
синина на окото. След 
малко пак се чува шум. 
Този път става Пора-
зяващата ръка и отива 
зад храстите. Чува се 
„туп, туп!“ и се връща 
с две синини на две-
те очи…Винету отбе-
лязва:

- Моят бял брат два 
пъти ли настъпи моти-
ката?...


преди да отидете 

на психиатър, имайте 
предвид:

- Ако се оплаквате от 
раздвоение на личност-
та – ще ви вземат такса 
за всяка една от лично-

стите…
- Ако имате самоу-

бийствени мисли – ще 
ви таксуват предвари-
телно. 

– Ако преди терапия-
та се мислите за „голяма 
работа“, след терапията 
има опасност да се ми-
слите за „малка работа“.

мъж ли се е омъжила 
или за лош?

- Ако мъжът е лош, 
веднага се разбира, но 
ако е добър – за това не 
се говори никога…


мъж спира красива 

жена на улицата и пита:
- Искате ли да пием 

по едно кафе?
- Съжалявам, омъже-

на съм.
- Аз също съм женен. 

И също съжалявам.


- Жена, мисля си как 
се търкалят годините… 
Имаме си дом, вила, две 
коли и две деца. А пом-
ниш ли ед-
но време – 
ж и в е е х м е 
на кварти-
ра под на-
ем, карахме 
колело и па-
рите все не 
стигаха, но 
пък всяка 
вечер си ля-
гах с дваде-
сетгодиш-
на.

- Няма 
п р о б л е м , 
ти си легни 
с някоя двадесетгодиш-
на и ще видиш как ще ти 
се върнат и квартирата, 
и колелото, и безпари-
чието…


съдебен процес. 

Съдят мъж, че е набил 
жена си. Съдията пита:

- Разкажете какво се 
случи.

- Ами тя по принцип 
е много свадлива, но… 
чашата преля… Седим 
си пред телевизора и 
тя ми каза: „Махни го 
тоя канал, че това дуо 
ми наду главата!“ Аз й 
казах:

- Това не е дуо, това 
е дует.

- Не, дует е, когато 
двама мъже се мушкат 
със саби…

- Не, това е дуел.
- Не. Дуел е, когато 

два влака се размина-
ват на тъмно…

- Не, това е тунел.
- Тунел е, когато 

спиш до пътя…
- Не, това е мотел.
- Не. Мотел е ед-

но желязно нещо, де-
то сипваш вода в не-
го…- И тогава не из-
държах…

Съдията го погле-
днал замислено и ка-

зал:
- Аз щях да я почна 

още на „тунела“.


- пишат в интернет 
само измишльотини… 
На когото му скимне, 
си пише разни глупос-
ти. Никой не отговаря 
за думите си, крией-
ки се зад анонимност-
та. Писнало ми е… Ще 
отида да измия чинии-
те и да хвърля боклука. 
После може да отида за 
риба…

- Питам те за после-
ден път, кое е това „ко-
те“ и защо му било ху-
баво с теб на вилата?!


Жена заминава в ко-

мандировка. Още пър-
вия ден мъжът й звъни 
по телефона:

- Скъпа, къде са ви-
лиците и лъжиците?

- Скъпи, спи си вкъ-
щи…

На другия ден пак й 
звъни:

- Скъпа, къде са ви-
лиците и лъжиците?

- Скъпи, спи си вкъ-
щи…

След една седмица 
жената се прибира и 
мъжът й я започва от 
вратата:

- Ей, къде ги държиш 
тия вилици и лъжици?... 
И какво имаш предвид 
да си спя в къщи? Че 
къде другаде ще спя?

Жената мълчаливо 
го води до спалнята и 
дърпа завивката…А 
отдолу – вилици и лъ-
жици…


г о с п о д 

слязъл на 
земята, за 
да помогне 
на здравна-
та система 
в България. 
Отишъл в 
една полик-
линика и от-
ворил ка-
бинет. Вля-
зла баба с 
бастун. Той 
я докоснал 
по челото и 
казал „Ходи!“. Тя оста-
вила бастуна и започ-
нала да ходи нормално. 
Излязла навън и други-
те баби я питат:

- Как е новият лекар?
- Ами като че ли е 

малко по-добър от ста-
рия, ама и той като не-
го не ми премери кръв-

не ми пука нито  
за понеделниците, нито за петъците!
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умозаключения

Народът се пита 
как се случи та-
ка, че жестоки-

ят финансов министър 
внезапно реши да вди-
га пенсиите? Работата 
всъщност е много прос-
та. Всичко започна с то-
ва, че в трамвай номер 
двадесет се случи чудо 
– софийският ром Олег 
Рашков си купи билет. 
Ей така, приближи се 
до кабината на ватма-
на и попита:

- Може ли едно би-
летче?

Ватманът Пешо на-
право зяпна:

- Кво?
- Билетче може ли?
Ватманът Пешо огле-

да с безумни очи мурга-
вия пътник, спря трам-
вая и се разплака. После, 
засрамен от разнежва-
нето си, прибра 
парите, пода-
де билетчето, а 
циганинът оти-
де до компос-
тьора и го про-
дупчи. Гледка-
та изуми дотол-
кова всички в 
трамвая, че до-
ри татуираните 
тинейджърки, 
които пътува-
ха към близкото среди-
ще на културата, дрехар-
ския МОЛ „Сердика”, из-
мъкнаха жичките от уши-
те си и впериха погледи 
в извънземния циганин.

Малко след неверо-
ятната случка на спир-
ката на Халите граждан-
ката Маринова  изпуска-
ше трамвая. Секунди  не 
й достигнаха и вратата 
се  затвори  под носа й.  
Друг път при подобни 
обстоятелства ватманът  
дори и не поглеждаше 
към ръкомахащото след 

него гражданство - път-
ниците чакат, не трам-
ваят! Но сега, благород-
но светнал от подвига на 
онзи ром, ватманът Пе-
шо само дето не даде за-
ден ход, та да прибере 
Маринова.

Тази Маринова беше 
акушерка в 178-и софий-
ски родилен дом. Тя бе-
ше тамошната „мадам”, 
дето прибира парите, 
които роднините пус-
каха на лекарите, за да 
осигурят на родилките 
си добро обслужване и 
екстри. В днешния ден 
тя трябваше да получи 
от млад баща на име Фи-
дан Цеков 985 лева, ко-
ито щяха да осигурят на 
родилката Цекова без-

болезнено раждане, до-
бро отношение и чудес-
ни условия – все неща, 
които поначало по закон 
й се полагаха, но за кои-
то в 178-и родилен дом 
се плащаше под масата. 
Сега, изумена и очарова-
на от случилото се на Ха-
лите, тя неочаквано и за 
себе си отказа корупци-
онната сделка. Усмихна 
се мило на Цеков и про-
шепна:

- Не, не! Раждане-
то ще мине като по но-
ти и всичко ще е наред! 

Здравната каса плаща!
И представете си, це-

луна го по челото! Май-
чински! Така както само 
една акушерка може да 
целуне млад баща.

Обаче Фидан Цеков 
не беше само млад ба-
ща, но и  съдия в 23-ти 
районен съд. В днеш-
ния ден той трябваше 
да произнесе присъда-
та по делото за обира в 
апартамента на челиста 
Моцарт Попов. Обирът 
беше извършен от пече-
ния обирджия Мишо От-
вертката. Уликите срещу 
него бяха безспорни, но 
Цеков беше обещал на 
адвоката му да произне-
се оправдателна присъ-
да. Беше си платил От-

вертката. Сега обаче, 
сащисан от чудото в ро-
дилния дом, бъдещият 
баща реши: „Ще върна 
тези седем хиляди, но ще 
набутам тоя изрод в за-
твора!” Така и направи 
– отреди му две години 
ефективно при първона-
чален строг режим.

Виолончелистът По-
пов, отчаян от точещото 
се вече осма година де-
ло и неочакващ никаква 
справедливост от под-
купното ни правосъдие, 
направо не повярва на 

ушите си. Остана тре-
снат и онемял на пейка в 
съдебната зала и от въз-
хитата му го извади са-
мо охраната. Същата ве-
чер Моцарт Попов има-
ше концерт. Трябваше 
да свири с филхармо-
нията Дворжак - „Кон-
церт за виолончело и 
оркестър”. Очарован от 
събитието в Районния 
съд, той изпълни парти-
ята си така, че направо 
побърка залата. Излиш-
но е да казвам, че в пе-
та ложа на същата тази 
зала седеше и жестоки-
ят български финансов 
министър, иначе трепе-
тен меломан и възтор-
жен ценител на класиче-
ската музика. Гениално-

то из-
пълне-
ние на 
П о п о в 
р а з т о -
пи ле-
да в 
сърце-
то му, 
б л а г о -
д а р н и 
с ъ л з и 
з а м ъ г -

лиха очилата му и не-
очаквана сърдечност 
разтърси тялото му:

- Ще им вдигна пен-
сиите! От догодина! На 
всички! – изхлипа той и 
още на следващата су-
трин съобщи това от те-
левизиите.

Това е то истината за 
чудото с пенсиите! 

И изобщо: Братя ци-
гани, почнете да си дуп-
чите билетчетата в град-
ския транспорт бе, мама 
му стара!

чавдар Шинов         

АбонирАйте се!

Чудото с пенсиите

иЗбор

епиграми

валентин ГеорГиев

пролет, лято, 
есен, зима,
вестникът любим 
го има.
той проблемите ви 
ще реши
с актуални новини,
 с хумор и съвети 
ценни,
с много смях и 
весели моменти.

 Уж ЗА добро
 Последният молебен 
дъжд прати непотребен – 
дъждовната вихрушка 
превърна се в… градушка!

 тревожен фАкт
 Плануваната трудова сполука 
градушка яко я очука!

 ПроверкА
 С кошница го прати за вода 
и какъв е – бързо разгада!

 стефан николаев

Маскиран гарван като славей
на кастинг музикален се явил.
Не се представял той за слава  –
от  скука търсел някакъв резил.
Прослушали певеца търпеливо
и казали му после  най-учтиво:
-Не струва твойта песничка лирична,
звучи с влияние странично!
Но другата ще стане хит чудесен  – 
прекрасна  гарванова песен!

панчо Балев

Отвори си устата 
за големия кокал и си 
изяде хляба.
Когато си кръгла 

нула, не се прави на 
три и половина.
И богоизбраният 

може да отиде по дя-
волите.
Най-добри лъжи 

скроява този, който 
знае истината.

Не му идваше от-
ръки работата и стана 
футболист – да му идва 
от крака.
И с големи въз-

можности се правят 
дребни неща.
Най-приятна е 

умората от правене 
на нищо.

димитър кандев

съдебнА
Добива нови форми
и си приписва плюсове -
трусовете се представят за реформи,
а реформите – за трусове.

ЗдрАвнА реформА
Тая мисъл ще векува,
 даже точка е отправна, 
 уж реформата е здравна,
 ала все си боледува…

атанас Желязов

Коледна добавКа

страницата подготви  кармен иванова

Чувствам се щастлива мравка
с коледната ми добавка…
Като тази буболечка
тръгвам към дома полечка.
Тъй изпълнена с мечтание
и с предколедно желание!
Ще си купя масълце 
към воднистото млекце,
даже нещо по-специално,
сигурно промоционално -
кълка някоя, фенер
(че не стига за хайвер),

може би и кашкавали,
но от сьомгата – едва ли…
И се сещам как от нас
вземаха и ден, и час.
То от данъци и ставки,
с формули и с подигравки….  
Днеска те ги дават – уж - 
и тръбят нашир и длъж
колко щедри са към нас
във предколедния час…
На сърцето със ръка:
- Мравки, докога така?

Уляна иванова

Дали слабостта към парите мо-
же да доведе до  анорексия?!
Не съм расист и  навярно зато-

ва обичам “черния хумор”!
Каква ли щеше да е смъртност-

та, ако хората наистина умирахме 
от завист?!
Месото сигурно е вредно и за-

това всички се борим само за кокал.
Ако благородниците имат на-

истина синя кръв, буквално мо-
гат да се подписват с кръвта си.
Понякога и високият холесте-

рол не плаши човекоядеца да про-
мени менюто си.

афоризми

пламен георгиев

- твоята свирка
 ще подейства ли 

на моята гадинка?


