
ПОЗиЦия

АБсУРД!

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА В СРЯДА

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

®

СТРАНИЦИ

40
СТОТИНкИ

70
Çà âàøåòîÇà âàøåòîÄÂÀ ÂÅÑÒНÈÊÀ Â ÅÄÈН

Брой 50
Год. XXIX (1380)

11.XII. - 17.XII.2019 г.

на стр. 3

на стр. 30

на стр. 9

Депутатите от Ко-
мисията по бюджет 
и финанси решиха 
минималната пенсия 
да стане 250 лв. от 
1 юли. 

250 лв. минимална пенсия 

 „Пенсионери” - 
безусловният приятел!

на стр. 5

на стр. 8

Духовното 
ще спаси 
света!

Композиторът 
Хайгашод АГАСЯН:

интересен е подходът на управниците, когато за-
щитават непопулярни решения. говорят много, без 
да казват нищо. ако срещу тях седи опонент, дрън-
кат врели-некипели. държат се агресивно, прекъсват 
го и лъжат най-безсрамно.

смехотворен бе стремежът на устати гербаджий-
ски депутатки, участвали в сутрешните блокове на 
трите основни национални електронни медии. те се 
опитваха да докажат, че преизчислението на пенси-
ите ще ощети част от възрастните хора. глупости 
на търкалета! За последно парите ни се актуализи-
раха по времето на станишев на базата на осигу-
рителния доход за 2007 г. върху 392 лв. За 12 години 
същият нарасна 2,5 пъти и през септември тази го-
дина съответно е процент от 961 лв. властниците 
знаят, че подобни твърдения са безпочвени. Затова 
добавят: Откъде да вземем 1,5 млрд. лв., за да го сто-
рим! но гузно мълчат за онези близо 10 млрд. лв., ко-
ито според закона би трябвало да постъпят в сре-
бърния фонд от продажби и концесии на материални 
активи, наследени от нашето поколение. 

Безспорно ситуацията е абсурдна. тя е такава и 
заради пасивността на съюзите и движенията, ор-
ганизиращи предимно прегледи на художествената 
самодейност, загърбили социалната битка. няма как 
да получим каквото и да е, независимо че го заслужа-
ваме, ако сами не се борим всеотдайно и непрестан-
но за него. „П“

Очакване
раЗмисли на  главния  редактОр

на стр. 4

гостува певицата 
мая неШкОва

- г-жо Нешкова, музиката, песните, 
сцената са вашият живот. съжалихте 

ли някога поне за миг, че сте приели 
мисията на певец?

- Никога. Както съм казвала и друг 
път - родила съм се с идеята да пея. 
Никога не съм се двоумила каква 

искам да бъда. 

За нормален живот на четири-
членно домакинство - двама въз-
растни и две деца, са необходими 
2472 лева месечно. 

Пари за 
нормален 

живот

на стр. 3

на стр. 5

Махнаха и нашия министър. Наричаме го така, защото пре-
ходът превърна пенсионерството в социална категория. Едни 
смятат, че причината е в желанието му да се преизчислят до-
ходите на възрастните хора, други – че се е отнесъл с разби-
ране към майките на деца с увреждания, трети – че е разпоре-
дил да се заделят 5 млн. лв. за повишаване мизерните заплати 
на неговите служители и т. н. 

не чакайте последния 
срок - 15.XII.

ПÐÀÇÍÈ×ÍÈß 
ÊÎËÅÄÍÎ - 

ÍÎÂÎÃÎÄÈØÅÍ 
ÁÐÎÉ 51-52

с мноãо лþáопитни 
и интересни ÷етива
и ÏÐАÂÎÑËАÂÅÍ 
ÊАËÅÍÄАÐ

Очаквайте

Пиринската 
музика е в 
кръвта ни

Áълãария заãуáи 
Ãоспоæа Стиõиéно 

Áедствие

на стр. 31

мария и магдалена 
филатОви:

абонирайте се!
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Тина Търнър на 80 - музикалната стихия

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Изплащане имот на части

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Разсрочено 
плащане за 

50% от новите 
пенсионери

"Две пенсии" са 
по-малко от една

Половината от българите, които ще получат 
първите допълнителни пенсии след 2021 годи-
на,  няма да имат право на пожизнена пенсия.

Причината е, че няма да имат достатъчно на-
трупани средства в своите индивидуални парти-
ди. Това заяви бившият социален министър Би-
сер Петков на кръгла маса по темата.

Те ще трябва да ползват другата схема, която 
министерството предлага - разсрочено плащане. 

Първите пенсии по втория стълб ще бъдат из-
платени през есента на 2021 година.

Първите, които ще получат втората пенсия, 
освен тази от НОИ, са жените, родени след 1 де-
кември 1959 г. Те задължително са внасяли оси-
гуровки в частните дружества.

Мъжете ще получат втора пенсия през 2024 
година. Тогава се очаква и повече хора вече да 
са навършили възрастта за пенсиониране, посо-
чи Петков. 

Работна група е изготвила промени в Кодекса 
за социално осигуряване, които предвиждат три 
начина за изплащане на втората пенсия.

Предвижда се те да са пожизнени, месечни, 
разсрочени или еднократни.

Условие за пожизнената пенсия е парите в пар-
тидата на човека да позволяват месечният раз-
мер да не бъде по-малък от 15% от минимална-
та пенсия за стаж и възраст.

Ако натрупаната сума в партидата е недоста-
тъчна, пенсионерът ще може да си избере сред-
ствата да се изплащат разсрочено.

Еднократно можете да получите парите си от 
индивидуалната партида, ако натрупванията в 
нея са по-малко от трикратния размер на мини-
малната пенсия. При сегашния й размер в момен-
та се получават около 660 лева, изчисли социал-
ният министър.

Димитър Пешев от Хасково 
с писмо до вестника пита: ”Ис-
кам да продам апартамента си 
в града и да се преселя на село 
в бащината къща. Намерил съм 
купувач, но същият заявява, че 
може да го купи, но иска плаща-
нето да стане поетапно. Искам 
консултация по какъв начин и 
с какъв документ да се оформи 
тази ситуация.” 

От писмото на г-н Пешев  става 
ясно, че купувачът ис-
ка да изплаща продаж-
ната цена на части. На-
шият читател очевидно 
се притеснява от начи-
на на плащане цената 
на имота. Цялата сдел-
ка може да се извърши 
по правилата на покуп-
ко-продажбата със съ-
ответния договор. В не-
го е необходимо най-
подробно да се посо-
чат цялата цена, която 
са договорили продавачът и ку-
пувачът, и схемата, по която ще 
бъде извършено плащането. По-
сочва се първоначалната внос-
ка, която следва да се плати при 
подписване на договора, и по-
сле се посочат датите и сумите, 
по които парите трябва да бъ-
дат изплатени. В договора под-
робно трябва да се фиксират и 
санкциите на неизправната стра-
на. Примерно, ако купувачът не 
превежда парите в срок. Също 
така е необходимо да се опреде-
лят и условията, при които дого-
ворът ще бъде евентуално пре-
кратен, ако една от страните не 

изпълни своите задължения по 
него. При подписването на окон-
чателния договор би могло да 
се учреди ипотека върху имота 
в полза на продавача. Това ще 
даде възможност последният да 
си върне имота при недобросъ-
вестност на купувача - при не-
плащане на вноските. Най-добре 
е, преди да се подпише нотариа-
лен договор, в тези случаи да се 
сключи така нареченият предва-

рителен договор по чл. 19 от ЗЗД 
(Закон за задълженията и дого-
ворите). Предварителният дого-
вор дава на страните правната 
възможност да обмислят по-до-
бре условията, при които те ще  
сключат окончателния нотари-
ален договор. Освен това раз-
носките по сключване на пред-
варителния договор са сравни-
телно по-малки. Този тип дого-
вори е особено разпространен 
при така наречената продаж-
ба на имот на „зелено”. При тях 
жилищата се продават, без ре-
ално да съществуват като имо-
ти. Фактически купувачът купува 

едно голо обещание, че някога 
на еди-кое си място ще бъде по-
строен апартаментът му. Много 
често хората, предоверили се, 
дават пари, а не получават имот 
или го получават някъде далеч 
в бъдещето. Затова моят съвет 
е преди сключването на такива 
договори страните да търсят съ-
вет и помощ от адвокат. Това е 
необходимо, за да може по най-
добрия начин те – страните, да 

бъдат реално 
обвързани със 
задълженията 
си, произти-
чащи от дого-
вора. В интер-
нет и по сай-
товете цирку-
лират „обра-
зци” от пред-
варителни до-
говори. Тряб-
ва да кажа, че 
тези договори 

не са правно издържани и водят 
след себе си големи опасности. 
При възникнали проблеми обик-
новено те не могат да защитят 
в съда интересите на пострада-
лата страна от неизпълнението 
на договореностите, защото не 
отговарят на законовите изис-
квания. Затова, когато се купува 
имот или се прави каквато и да 
е сделка с такъв, е редно не да 
се „икономисват” 400-500 лв., а 
да се подпише един правно не-
издържан договор, който  след 
време може да се окаже фатален 
за  една от страните и да коства 
десетки хиляди левове загуби.

Тази жива 
икона навър-
ши 80 години. 
Но за нея годи-
ните не значат 
нищо. Самата 
Тина казва:

„50-те са но-
вите 30. 70-те 
са новите 50. 
Няма прави-
ла, според кои-
то трябва да се 
обличаш по оп-
ределен начин, 
или които да 
определят ка-
къв трябва да 
бъдеш. Живеем 
с много вълну-
ващи за жените 
времена...“

Тина Търнър 
е родена на 26 
ноември 1939 
г. в Нутбуш, Те-
неси, под името 
Анна Мей Бъл-
ок. Тя е с афро-
а м е р и к а н с к и 
произход, но 
има и процент 
индианска кръв, коя-
то тече във вените й. 
Когато е на 11 години, 
майка й я изоставя, за 
да избяга от насилието 
на бащата на певицата.

На 17 години, тя взи-
ма микрофона от ръ-
цете на Айк Търнър в 
един клуб и буквално 

Наложително е преизчисляването на пенсиите, 
счита КТ "Подкрепа". Това заяви категорично Ваня 
Григорова, икономически съветник на синдиката. 
Според експерти от НОИ обаче държавата няма 
възможност да направи това. По думите на Григо-
рова две пенсии са по-малко от една и това ста-
ва ясно от актюерски доклад, публикуван от НОИ 
през 2016 г. Според нея данните на Комисията за 
финансов надзор (КФН) показват каква е доход-
ността и как не е възможно за огромната част от 
хората да получават дори толкова, колкото биха 
получили от НОИ. Ако разчитаме на частните пен-
сионни фондове, които според нея са предвиде-
ни като някакъв компенсаторен механизъм за не-
дофинансираната държавна система - това няма 
как да се случи и не само за първите пенсионери. 

„До 2060 г. са разчетите, публикувани в доклада. 
До 2060 г. две пенсии са по-малко от една“, комен-
тира Григорова. Според нея системата е сбъркана. 
Частните фондове не са създадени за това хората 
да получават по-високи пенсии, а да осигуряват 
печалба на някого, категорична е тя. В двата зако-
нопроекта за възрастните хора няма почти нищо, 
което да заслужава да се отделя в отделен зако-
нопроект, отбеляза Ваня Григорова. Според нея, 
ако депутатите искат да увеличат социалните по-
мощи за възрастните хора, могат да го направят 
през Закона за социалното подпомагане. 

„Сега, за да се покажат като защитници на въз-
растните, го отделят в отделен закон. Това е чист 
популизъм“, категорична е тя. Според Григорова 
депутатите реално нищо не искат да направят. По 
думите й отделянето на различни групи българ-
ски граждани в отделни закони е изключително 
порочно. Ваня Григорова смята, че е възможно 
депутатите да се договорят за минимална пенсия 
от 250 лева. „Управляващите трябва да покажат, 
че техните поддръжници в НС има смисъл да бъ-
дат там“, обясни тя. 

„маха главите“ на всич-
ки присъстващи с из-
пълнението си. 

Тина и Айк стават 
двойка и се женят през 
1962 г. в Тихуана. Но с 
течение на времето Айк 
започва да злоупотре-
бява с алкохол и нароко-
тици и Тина става жерт-

ва на по-
бой от не-
гова стра-
на мно-
г о к р а т -
но. Око-
ло 1974 г. 
тя откри-
ва буди-
зма, а през 
1976 г. пе-
вицата по-
дава мол-
ба за раз-
вод. След-
в а щ и т е 
две годи-
ни от жи-
вота й са 
кошмарни. 
Тя живее 
при прия-
тели, полу-
чава помо-
щи за хра-
на и има 
участия в 
малки клу-
бове, за да 
може да 
плаща дъл-
говете си.

Тина Търнър и Айк 
имат един син Роналд. 
Тина осоновява и две 
от децата на Айк - Айк 
младши и Майкъл Тър-
нър. Певицата има и по-
голям син - Крейг от Рей-
мънд Хил. Тина го раж-
да едва на  18-годиш-

на възраст. За съжале-
ние, Крейг се самоуби-
ва през 2018 г.

Соловата кариера 
на Тина Търнър започ-
ва през 1983 г. 

През 1993 г. излиза 
биографичният филм 
за Тина Търнър „What‘s 
Love Got to Do with It“, 
който показва много от 
битките и трудностите, 
през които е премина-
ла, за да стане това, ко-
ето е сега - една силна 
и успешна жена.

Тина Търнър е спе-
челила 12 награди 
„Грами“. Rolling Stone я 
поставят на 63-то място 
в списъка си със 100-те 
най-велики артисти на 
всички времена. Нари-
чат я „Кралицата на ро-
кендрола“. Снимала се 
е и в киното.

На 22 април 2013 г. 
става жителка на Швей-
цария. През 2013 г. се 
омъжва за Ервин Бах.

„Хората мислят, че 
животът ми е бил тру-
ден, но аз мисля, че той 
е едно невероятно пъ-
тешествие. Колкото по-
вече остаряваш, толко-
ва по-добре разбираш, 
че не е важно това, ко-
ето се е случило, а на-
чинът, по който си се 
справил с него.“
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кРАТкИ 
ВЕСТИ
Нов социален 
министър

Парламентът одо-
бри предложението 
Деница Сачева да ог-
лави социалното ми-
нистерство. До  момен-
та Сачева беше зам.-
министър на образо-
ванието.

Поскъпване 
 на цените

Цените на храните 
ще поскъпнат мини-
мално след въвежда-
нето на тол таксите у 
нас. Това показва ана-
лиз на Световната бан-
ка.

Перник  
още е без вода

Ситуацията в Пер-
нишко след обявения 
воден режим продъл-
жава да е тревожна. 
Язовир „Студена“ все 
още е на критичния 
минимум.

Борба с 
корупцията

При личен състав на 
КПКОНПИ от 482 щат-
ни бройки 7% са слу-
жителите, които се за-
нимават с оперативно-
издирвателна работа 
и пряко противодей-
ствие на корупцията. 
Всичко друго е обща 
администрация, пре-
венция на корупция-
та, конфликт на инте-
реси, публичен регис-
тър и прочее.

Не си избираме бул-
ка, избираме си главен 
прокурор. 

Бойко Борисов

б и с е р

250 лв. минимална 
пенсия

енти на прокуратурата.
Отказвайки се от въ-

веждането на такса „Во-
домер“ доброволно, 
вие ще защитите себе 
си от възможността да 
бъдете реално обвине-
ни в клетвопрестъпле-
ние с всичките му не-
гативни последствия за 
вас, като същевременно 

съхраненото статукво 
си остава на ниво „пи-
то-платено“.

Приказките като 
„фиксиран компо-
нент в цената на ВиК 
услугата“, „задълже-
ния към общество-

то“, „предвидими по-
тоци“, „стабилизиране 

на ВиК сектора“, „праг 
социална поносимост 
на цената“ и други по-
добни фантазии нямат 
материални измерите-
ли и звучат като някак-
ва неразбираема абра-
кадабра и следовател-
но са в безтегловност 
в калкулацията и не за-
служават внимание, все 
едно, че не сме ги чули.

Драги управляващи, 
уважавайте народа си, 
който ви е поставил на 
местата, на които сте, 
за да му служите. В об-
ратния случай сдавайте 
постовете си! 

Паскал Паскалев, 
варна

Втора „златна кокошка“ 
на Вик за наша сметка!

Драги управляващи,
Ние, клиентите на 

ВиК, нямаме никакви 
други задължения към 
ВиК, освен да платим 
цената на потребената 
от нас вода. Нищо дру-
го! Това, че водоснабди-
телните дружества имат 
пет години бизнес пла-
нове за ръст на печалби-
те си, не ни засяга, защо-
то не сме техни служите-
ли, ние сме само обик-
новени клиенти.

Предложението, кое-
то правите – да въведе-
те такса „водомер“ за 
наша сметка, е непри-
емливо за нас, тъй като 
ние, клиентите на ВиК, 

не сме благотворително 
дружество и ще засегне-
те интересите на це-
лия български на-
род.

Вие нали се 
клехте съгласно 
член 76, точка 
2 от Конститу-
цията на 
Репу-

б л и -
ка Бълга-
рия, че във 
всичките си 
действия ще 
се ръководите от инте-
ресите на народа? Так-

сата „Водомер“ е против 
тия интереси. Не сме съ-

гласни на подобна бла-
готворителност и 
ако ни я наложите 
тоталитарно, ще се 

окаже-

те в ситуация на клет-
вопрестъпници и кли-

ОтвОренО ПисмО дО мррБ и кевр

От стр. 1
Това сочат данните на Института 

за социални и синдикални изследва-
ния на КНСБ за третото тримесечие 
на годината. Това е с 24 лева повече 
от второто тримесечие на 2019 г. и с 
близо 150 лева за същия период на 
миналата година. 

Издръжката на живот за човек от 
четиричленно домакинство е 618,15 
лв. Данните бяха представени от пре-

зидента на КНСБ Пламен Димитров, 
от директора на института Любен То-
мев и от експерта Виолета Димитрова.

Парите са необходимите за покри-
ване на разходите за храна, за под-
държане на жилището, здравеопазва-
не, образование, транспорт и почив-
ка спрямо средните български стан-
дарти за четиричленно домакинство.

От началото на годината издръж-
ката се е увеличила общо с 63 лева.

Пари за нормален живот
От стр. 1
Те одобриха на второ четене параметрите на Дър-

жавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 го-
дина. Предложението за това дойде след постигна-
то съгласие между коалиционните партньори ГЕРБ и 
„Обединени патриоти“. Имаше и предложение тя да 
скочи на 300 лева, отправено от БСП, но то не срещ-
на одобрението на мнозинството.

Промяна-
та ще засег-
не 800 000 
българи, ко-
ито получа-
ват минимал-
на пенсия.

От 1 юли 
пенсиите, от-
пуснати до 
31 декември 
2019 г. вкл., се 
увеличават с 
6,7 на сто. 
Минимални-
ят размер на пенсията за осигурителен стаж и въз-
раст и социалната пенсия за старост, както и свърза-
ните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 1 юли 
също с 6,7 на сто. 

Пак от тази дата социалната пенсия за старост ста-
ва от 132,74 лв. - 141,63 лева.

Продължават да се увеличават изискуемите въз-
раст и осигурителен стаж при пенсиониране за рабо-
тещите при условията на трета категория труд и мини-
малната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, 
чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в 
пенсионната формула се запазва на нивото от 2019 г. 
- 1,2 на сто. С 20 лева се увеличава минималният оси-
гурителен праг на земеделските производители и тю-
тюнопроизводителите. Така от следващата година те 
ще се осигуряват минимум на 420 лева, одобриха още 
депутатите. От 1 януари 2020 година минималната ра-
ботна заплата се увеличава на 610 лева, с тенденция-
та през 2021 да стане 650 лева. Проектът на бюджет 
на ДОО предвижда и увеличение с 10% на средства-
та за заплати на заетите в бюджетния сектор.

Kрай на безсрочната рента за земя
Проектозаконът за земята слага 

край на безсрочното получаване на 
рента за земята, която собствени-
ците са предоставили за обработка.

До момента нямаше таван на сро-
ковете, в които собственикът може да 
получи плащането си от арендатора.

С измененията в Закона за земя-

та обаче вземането на рентното пла-
щане ще има 10-годишен давностен 
срок, след който собственикът ще 
губи парите си. Когато договорът е 
сключен между търговци, вземането 
на рентното плащане се погасява с 
изтичането на 3-годишен давностен 
срок, гласи проектозаконът.

„Заедно за Берковица“
„Заедно за Беркови-

ца“ е неформална гру-
па от приятели, чиято 
основна цел е да спо-
могнат за развитие-
то на града си и 
съгражданите си 
чрез личен при-
мер и гражданска 
активност. Ние не 
сме НПО или друг 
вид юридическо 
лице, зад нас не 
стоят финансови 
или други инте-
реси. 

Групата раз-
вива дейност по-
вече от 6 години 
и за този пери-
од зад гърба си 
сме оставили де-
сетки инициати-
ви – почистване 
и облагородява-
не на детски пло-
щадки и парко-
ве, популяризи-
ране на туристи-
чески дестинации 
в Берковица и региона 

чрез реални действия и 
онлайн платформи, ор-
ганизиране на детски 
културни и просветни 
конкурси и мероприя-

тия, спортни инициати-
ви и хуманитарна дей-
ност. Всички инициати-
ви финансираме с лич-
ни средства и дарения 
от приятели и приятел-
ски кръгове. 

Желаем да покажем 
на своите съграждани и 
на отговорните институ-
ции, че за развитието на 
града ни не са нужни го-
леми вложения и гръм-
ки слова. Смятаме, че 
промяната започва от 

самите нас и че лични-
ят пример е в основа-
та на всяка една града-
ция. Обичаме да пома-
гаме на хората в нужда, 

защото зна-
ем, че всеки 
един от нас 
има нужда 
от протегна-
та ръка в да-
ден момент 
от живота 
си. Вярваме, 
че апатията 
е нещо лошо 
и само чрез 
действия и 
инициатив-
ност можем 
да направим 
бъдещето си 
п о - с в е т л о , 
по-ласкаво 
и по-благо-
приятно за 
всички ни. 

М о т и в и -
рат ни до-
брото и по-

ложителният ефект, 
който оказваме върху 
материалната база на 
града и в сърцата на хо-
рата. Знаем, че наше-
то дело е право и че с 
малки стъпки постига-
ме велики дела. Жела-
ем да разпространява-
ме доброто чрез лич-
ния пример и действия 
и вярваме, че има още 
много хора, мислещи 
като нас. 

Димитър МаНов
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Български

От стр. 1
Според нас основната 

причина е, че Бисер Петков 
не отговаря на изисквани-
ята на Борисов за минис-
тър – да не противоречи, 
да няма собствено мнение, 
да слуша и изпълнява запо-
ведите, както той самият го 
прави, по отношение на за-
падните шефове. На всичко 
отгоре г-н Петков се отли-
чава от повечето останали 
членове на кабинета. Без-
спорен експерт, интелиген-
тен, добре възпитан, неот-
говарящ на определението 
на Бойко за

ВЕРЕН ВОИН
на партията!

Мотивите за поисканата 
оставка, изречени от пре-
миера, са по-скоро плюс, 
отколкото минус, за човек 
с характер и самочувствие, 
какъвто явно е доскорош-
ният ръководител на най-
трудното ведомство на из-
пълнителната власт. Нямал 
добри взаимоотношения с 
останалите колеги. Ами как 
да се усмихва на Горанов, 
„стабилизирайки“ бюдже-
та, орязващ финансите, без 
желание да вникне в бед-
ственото положение на над 
2 млн. българи, оцеляващи 
в мизерни условия. Или да 
потупва приятелски по ра-
мото Каракачанов, че е ус-
пял да извоюва над 3 млрд. 
лв. за превъоръжаване – на 
гол тумбак – чифте пищови, 
дето се вика. И че положи 
доста усилия за купуване-
то на американски изтре-
бители, несъществуващи 
като реален модел, при то-
ва с авансово плащане… Да 
не изреждаме име по име 
послушковците от

БОЙКОВАТА ЧЕТА
Те се прегръщат, целу-

ват се по примера на своя 
бос и създават впечатле-
ние на семейственост. Ре-
зултатът от примирието 
е плачевен – няма прове-
дени реформи в нито ед-
на област. Здравната сис-
тема гълта огромни пари, 
някои лекари станаха ми-
лионери, продавайки услу-
гите си на пациентите ка-
то стока на клиенти. Младе-
жта продължава да напус-
ка страната. Правосъдието 
е признато за по-корумпи-
рано от администрацията и 
полицията. Изборът на гла-
вен прокурор и на предсе-
дател на антикорупцион-
ната комисия са пример 
за предрешеност и зави-
симост на магистратурата 
от властта. В образовани-
ето се изопачават истори-
чески факти. Промиват се 
мозъците на бъдещите по-
коления с внушения за рав-
нопоставеност на фашизма 
и комунизма, неглижирай-
ки социалистическия въз-
ход на родината. Убийстве-
ни са резултатите от между-
народно изследване за ни-
вото на знанията на деве-
токласниците. На послед-
но място сме в Европей-
ския съюз. Над 47 на сто от 
нашите тийнейджъри функ-
ционално са полуграмотни 
и неподготвени за живота. 
Странно е, че зам.-минис-

търка от сектора е харесана 
за поста на Петков. За как-
ви резултати, премиерът си 
знае. Влечението към дам-
ската половина в управлен-
ските структури е безспор-
но. Сигурно жените са по-
примирени пред него и не 
му се опъват. Деница Саче-
ва-Атанасова до 2013 г. не 
е сред симпатизантите на 
ГЕРБ. Постепенно израства, 
развива се, променя се, до-
брата заплата я опитомява. 
Не можем да я наречем ре-
негат. Тя просто е прагма-
тична и последователна в 
кариеристичните си стре-
межи. Депутатите от опо-
зицията доста я изпотиха 
при гласуването на номи-
нацията й. Извадиха на по-
каз нелицеприятни нещица 

от близкото й минало, кои-
то тя, естествено, опровер-
га. Но с нищо не показа, че 
е подготвена за креслото 
на Бисер Петков. Не споде-
ли и как ще реши купища-
та проблеми, превърнали 
се в такива не заради не-
кадърност на предшестве-
ника й, а поради системно 
пренебрегване на социал-
ната сфера, което е черта и 
на поредния бюджет. 

Парадоксално е, че раз-
поредената оставка на со-
циалния министър, отне-
съл се изключително де-
ликатно към протестите 
на майките с деца в нерав-
ностойно положение, бе 
гласувана в Международ-
ния ден на хората с увреж-
дания. Техен инициативен 
комитет възприе поредна-
та рокада като

ПОДИГРАВКА
с тях. Да се върнем към пре-
изчисляването на пенсии-
те. Не ни е ясна позиция-
та на новата министърка по 
въпроса. Това, че няма да се 
случи и през идната година, 
е очаквано. Докато стоим 
по домовете си на топлич-
ко, все ще е така. Десните 
кабинети просто чакат да 
измрем всички, трудили се 
допреди 30 години. Създа-
дените плодове на нашите 
усилия, разпродадени от 
псевдодемократи, царисти 
и тем подобни, сякаш не са 
съществували и не създа-
ват принадена стойност…

Свободата на словото уж 
е главната придобивка на 
прехода. А само за послед-
ните десет години от 67-о 
сме стигнали до 111-о място 
според класацията на „Ре-
портери без граници“. Бой-
ко се чуди и мае откъде ид-
ват подобни цифри. Даже 
се ядосва. Опита се да по-
влияе при срещата с пред-
ставители на журналисти-
ческата организация, но  
напразно. Те просто съби-
рат данни, идващи от гил-
дията, и ги съпоставят с раз-
личните страни. Наясно са 
с тихата, подмолна, гадна и 
коварна цензура у нас. Уж 
всичко се казва, но не как-
вото е, а по начин, одобря-
ван и харесван от властни-
ците. Изчезна предаване-
то на Милен Цветков. „Гос-
подари на ефира“ бяха на-

тирени от новия собстве-
ник на медията, приятел 
на премиера. Радиопреда-
ванията с по-остри воде-
щи се орязват. Волгин бе 
свален от ефир, независи-
мо от протестите в защита 
на изключително популяр-
ната му „Деконструкция“. 
Дори „Шоуто на Слави“ до-
брозорно се прости с на-
ционалния син екран. Вест-
ник „Сега“ с прочути изяви 
на художника Комарницки 
ще става от всекидневник 
седмичник. На Борисов хич 
не му харесва карикатур-
ния му образ на последна-
та страница, както и това, 
че в прегледа на печата Хе-
кимян всяка сутрин отде-
ляше секунди за поредната 
сатира. Дребнотемието из-

мести същинските пробле-
ми в държавата. Разследва-
щите корупционни далаве-
ри журналисти, като виж-
дат, че няма резултат, по-
степенно се отчайват и си 
сядат по местата. 

Като стана дума за
КОРУПЦИЯТА

Признаваме си, че не вяр-
ваме нещо да се подобри в 
тази посока след оглавява-
нето на комисията за борба 
с нея, от досегашния главен 
прокурор. Цацаров първо-
начално юнашки се изказа, 
че ще я разбуди. При из-
слушването на концепция-
та му в парламента обаче 
кротна. Въртя, сука и поже-
ла да се намали списъкът 
на подлежащите на про-
верка и се увеличи лични-
ят състав. Чудим се как ще 
разследва известен кръг 
приближени до върхушка-
та, получаващ обществени 
поръчки за милиони. Две 
години социалистите се бо-
рят да се изследва асфалтът 
и качеството на  магистра-
ли, довели до много пътни 
произшествия, в това чис-
ло и до жертви като онези 
на пенсионерите при Сво-
ге. Не сме чули някой да е 
влязъл в затвора заради 
далавери с влагани по-ев-
тини материали и давани 
рушвети. 

Според Цацаров неточ-
ни били декларациите, по-
пълвани от хората, заема-
щи длъжности, подлежащи 
на контрол. Не били ясни 
фактическите съжителства 
и т. н. Да отидат разследва-
щите агенти в което и да е 
градче, да питат в кръчма-
та или на пазара кой неи-
моверно е забогатял, след 
като е станал големец, и ту-
такси ще разберат несъот-
ветствието между заплата-
та и имота на довчерашния 

4 Общество Общество

Протестна вълна залива 
Латинска Америка

кОментираме

Вече втори месец в редица латиноамерикан-
ски държави не стихват протестите срещу уп-
равляващите в тях десни правителства, които 
не предприемат никакви мерки за повишаване 
на жизнения стандарт.  Най-масови са в Колум-
бия. Хиляди хора изпълват всеки ден улиците и 
площадите на Богота, Меделин, Кали, Попаян и 
много други градове, дрънкайки с лъжици по 
празни тенджери с викове: „Ние не сме задния 
двор на гринговците” (пренебрежително назва-
ние на гражданите на САЩ) и „Стига корупция!” 

Протестите са срещу икономическите рефор-
ми, които ощетяват най-бедните слоеве, срещу 
недостига на средства за образованието и без-
работицата.

В опит да успокои напрежението десният пре-
зидент Иван Дуке, който е неодобряван от 69% 
от колумбийците, обещава социален диалог, но 
разговаря само с представители на властта, ка-
то избягва срещи с  лидерите на протестното 
движение.

„Колумбия се превръща в страна, в която мал-
цинство от предприемачи и бюрократи е фаво-
ризирано, докато огромното мнозинство трябва 
да финансира техните привилегии”, заявяват от 
синдиката на учителите.

Протестите в Колумбия започнаха в началото 
на ноември с поход на 250 000 души, изразя-
вайки възмущението си от страданието, на ко-
ето са подложени, и от ширещата се корупция. 
„Хората се надигнаха в Еквадор и Чили, а сега 
е наш ред да кажем „Стига толкова!”, заявяват 
протестиращите колумбийци.

Хиляди чилийци изпълват всеки ден улици-
те на Сантяго, Валпарайсо, Консепсион и други 

градове, настоявайки за оставката на президен-
та Себастиан Пинера и призовавайки за поли-
тически и икономически промени. Протестите 
в Чили започнаха като недоволство от повиша-
ването на цените на метрото, но бързо прерас-
наха в антиправителствен бунт с искане за по-
добри условия за живот.

Президентът Себастиан Пинера отмени по-
високата цена на билетите за метрото и обеща 
увеличение на минималната работна заплата и 
пенсиите и повишаване на данъците за богати-
те. Но и това не спира протестите в Чили.

В Еквадор пък пламна истински масов бунт 
срещу президента Ленин Морено. Причината е, 
че срещу обещани 4 млрд. долара заем от МВФ 
той въведе драстични икономически мерки, ка-
то най-болезнената от тях е отмяната на дейст-
ващите досега държавни субсидии за горива-
та, което вдигна цената на дизела със 123%, а 
оттам оскъпи всички стоки и услуги. Заедно с 
това бе обявено свиване на заплатите с 20% и 
намаляване на пенсиите, орязване наполови-
на на отпуските за държавните служители. Ос-
вен протестите бе организирана национална 
транспортна стачка, която парализира цялата 
страна. Ленин Морено обяви извънредно поло-
жение и изчезна от кипналата от гняв столица 
Кито и се укрепи в укрепена база на службите 
за сигурност в пристанищния град Гуаякил, ка-
то се закани оттам да предприеме крути дейст-
вия срещу „превратаджиите”. Прати армията и 
полицията не само да бият демонстрантите, но 
и да арестуват синдикални водачи и граждан-
ски активисти.

Нестихващите протести в Еквадор, Чили и 
Колумбия показват, че опитът за силов десен 
реванш в трите латиноамерикански държави, 
агресивно налаган от САЩ, гръмко се проваля.

Цветан илиев

Очакване

редови гражданин, издиг-
нал се поради някакви при-
чини. Ами ако се окаже, че

НАРУШИТЕЛЯТ
е член на ГЕРБ, важен 

фактор за спечелването на 
изборите в региона. Че има 
снимка, прегърнат с Бори-
сов, или от него зависят ци-
ганските гласове и постъ-
пленията в черната партий-
на каса. Може пък да е род-
нина на министър, депутат, 
съдия, прокурор, полицей-
ски генерал: „България не е 
голяма. Всички сме братов-
чеди“ – както се оправда-
ваше Иван Костов, когато 
го притискаха, че е раздал 
общонародното имуще-
ство на безценица на свои 
близки.

С главен обвинител Ге-
шев и борец с корупцията 
Цацаров не ни се вярва да 
цъфнем и вържем, дето се 
вика. Ще киснем в преддве-
рието на шенгенското прос-
транство, ще се редят за ви-
зи желаещите да посетят 
страната на неограничени-
те възможности САЩ и ще 
ни гледат от чужбина с лошо 
око. Няма да посрещат пре-
миера ни, преодолял оке-
ана за официална визита 
при президента Тръмп, по-
не като наследника на Ким 
Ир Сен с почетен караул, 
червен килим и химна на 
България на летището. Го-
лямата кошница, с която Бо-
рисов тръгна, май си остана 
празна. Ще има във Варна 
не военна база на янките, а 
нещо подобно. Втечненият 
газ ще го приемаме и раз-
пределяме. Експерти ще да-
ват акъл за дострояването 
на АЕЦ „Белене“ и ще купу-
ваме американско оръжие, 
по-скъпо и неефективно от 
руското. Ердоган не е глу-
пав да предпочете за защи-
та на Турция техните раке-
ти. За изтребителите на бра-
тушките оценките на пило-
ти от НАТО на провеждани-
те ежегодни демонстрации 
са винаги отлични. А цените 
– далеч по-изгодни от оне-
зи на F-16. Темата е изчер-
пана до втръсване. Притес-
нителното е, че пак се кач-
ваме на неправилния влак и 
всички ще плащаме за гре-
ховния слугинаж на управ-
ниците ни. Две национал-
ни катастрофи са ни малко, 
за да разберем, че мястото 
на православните славяни 
е предопределено. Трябва 
задължително да сме заед-
но, за да просперираме. Мо-
же да бъдем рамо до рамо 
с която и да е друга велика 
сила, но никога против Ру-
сия! Това е и завещанието 
на любимия на демократите 
Борис III. Проумял го е мо-
нархът, но твърде късно…

твърденията, че след местните избори обстановка-
та се е успокоила, са неверни. когато се избира социален 
министър само с пет гласа разлика в парламента, нито 
решението на премиера е прието еднозначно от поли-
тиците, нито обществото е убедено в правотата му. 
вярно е, че Борисов вече не среща бъдещите си минист-
ри на някой кръстопът или в бензиностанция, както се 
е случвало. но какво от това? тъпченето на място е ос-
новният показател на десетгодишното му управление. 
високите постижения са само в главите на управници-
те. От това те се държат като замаяни. на сцената 
комедиите се сменят с трагедии. ние сме притихнали в 
зрителската зала в очакване нещо да се случи. докога?!

Петьо ДаФиНкиЧев

размирици в Богота
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Уважаеми господине,
Пиша до вас по по-

вод на информация, 
която прочетох в  
„Пенсионери“ в бр. 45, 
че „пенсиите ще бъ-
дат увеличени с 6,7% 
от първи юли догоди-
на“. Това е съобщил со-
циалният министър 
Бисер Петков. За то-
ва се говори от някол-
ко месеца. Никой обаче 
не е обяснил защо от 
първи юли, т.е. за по-
ловината година. 

Така минималната 
пенсия от 219 лв. ще 
стане 234 лв., но за го-
дината вместо 176 

лв. пенсионерите 
ще получат са-
мо 88 лв. А на-
ли бюджетът 

се приема сега и влиза 
в сила от 1 януари. За-
що тогава увеличение-
то ще е от 1 юли? Още 
повече че пенсиите не 
са преизчислявани от 
2009 г. Първите три 
години от управлени-
ето на ГЕРБ те даже 
бяха замразени. Няма-
ше коледни и великден-
ски добавки. Не бе из-
пълнено обещанието 
за вдигане на вдовиш-
ките пенсии, както и 
добавка за пенсионе-
рите над 75 г. Едва от 
миналата година се 
изплаща зъбопроте-
зирането на възраст-
ните хора от 65 до 69 г. 

А тези над 69 г., които 
даже имат по-голяма 
нужда?! Скъпи са и ле-
щите, и тези с ката-
ракта (перде) на очи-
те не могат да се опе-
рират. Така някои на-
пускат този свят без 
зъби и полуслепи.

Нека отговори ми-
нистър-председате-
лят Бойко Борисов, 
който непрекъснато 
се хвали с успехите на 
правителството. БВП 
бил 139 милиарда лева. 
Трети сме били по ни-
сък външен дълг в ЕС. 
Дават се повече за об-
разованието и 60 ми-
лиона за здравеопазва-
нето. Със закупуване-
то на 8 самолета F16 
от САЩ България из-
пълнява стандарта 

Семейство обично и благородно

Много ми харесва 
страницата „Внуче”

на НАТО за отбрана. 
Пари има за култура, 
спорт, инфраструк-
турни проекти. Три 
милиарда има повече 
в бюджета.

Но може ли да се вяр-
ва на министър-пред-
седателя?! Нека си 
спомним, че още в на-
чалото на първия си 
мандат през 2009 г. 
на среща с българска-
та общност той зая-
ви: “Аз съм уверен, че 
след 5-6 г. ще видите, 
че ще бъдем средноев-
ропейска държава. То-
ва ви го гарантирам.“ 
Оттогава изминаха 
не 5-6, а 10 години. И 
България продължа-
ва да е най-бедната 
страна в ЕС и даже в 
Европа.

гутьо сиМеоНов, 
софия

дОстОен ЖивОт

„Пенсионери” – 
безусловният 

приятел!

Те са съпруг и съ-
пруга, радват се 
на заедност и раз-

бирателство вече 55 го-
дини. Запознават се на 
репетиция в читалище-
то, към което били са-
модейци, и се влюбват 
за миг. Пишели си лю-
бовни писма, които и 
до днес грижливо и с 
носталгия по отмина-
лото време пазят. Той 
дори й посветил и две 
стихотворения. И два-
мата са родени в пле-
венското село Подем, 
тук израстват, тук и сви-
ват семейно гнездо.

Георги Георгиев е на 
83 г., горд е с милицио-
нерското си образова-
ние, което завършва в 
Пазарджик. За малко се 

е трудил като коларо-
железар, дърводелец 
и закупчик 
към местния 
бивш селко-
оп. Но рабо-
тата, на която 
се отдава це-
ли 21 годи-
ни, изисква-
ща респект, 
себеотдава-
не, а поняко-
га и безсън-
ни нощи, е 
милиционер-
ската служба. 
С мощната си 
жигула Геор-
ги бил млад-
ши районен инспек-
тор и всички изпитвали 
страхопочитание към 
него. Обслужвал двете 

многолюдни тогава се-
ла - Подем и съседното 
Рибен. Несгодите и не-
приятностите на работ-
ното му място не били 
малко, но за щастие ми-
говете на благодарност 
от населението са десет-
ки. Например подемско-
то семейство Гинка и Ог-
нян Георгиеви опреде-

лят достойн-
ствата на вече 
пенсионира-
ния милици-
онер с думи-
те: „Човек на 
място, несрав-
ним!” И преди, 
и сега Георги 
обича момен-
тите за почив-
ка с хубаво и 
приятно чети-
во. Казва, че 
щом е запо-
чнал да чете 
статия, нищо 
не е в състо-

яние да го разсее: „Съ-
пругата може и тапети 
да лепи, но аз ще довър-
ша четивото, за да съм 

информиран, да знам.” 
Като най-голямо лично 
постижение той опреде-
ля семейството, децата 
и внуците. У дома е из-
зидал над 100 кв.м., а в 
един горещ юнски ден, 
така и няма да забра-
ви - за няколко ча-
са изкопал осно-
вите за постро-
яването на го-
ляма стопан-
ска сграда.

Тотка Ге-
оргиева е на 
72 г. Работила 
е във финансо-
вата служба към 
общинския съвет, 
но мечтаела да следва 
медицина. С мате-
матиката се спра-
вя безгрешно, обичта 
си към цифрите насле-
дила от баща си. С Ге-
орги имат син и дъщеря 
- Красимир и Даниела. 
Радват се и на внуците 
Георги, Александър, Пе-
пи, Юлия, Милена, пра-
внучето Александър, на 
снахата Ирина и зетя То-

дор. Тотка е безкрайно 
благодарна на своята 
свекърва Дена, която 
й помагала в отглежда-
нето на децата, научи-
ла я и да готви, чисти, 

всичко в градината да 
си е по местата. Съжаля-
ва обаче за едно - така 
и не успяла да овладее 
от жената точенето на 
тънка баница. Баба Де-
на казвала: „Тотке, пред 
вратата не оставяй ни-

що, което не ти тряб-
ва, нищо, на което мяс-
тото не му е там”, би-
ла толкова чист човек, 
че дори и смъртният 
й одър бил застлан 
с ослепително бели 
чаршафи и калъфки. 
У дома Тотка редовно 
приготвя тестени из-
делия, супи, печива, 
но и сладкиши, особе-
но когато децата са на 
гости. Обича да плете 

на една кука карета 
и покривки - и за 

вкъщи, и за по-
даръци. Научи-
ла е ръкодели-
ето от баба Деш-
ка, която краси-

во сплитала ко-
сата й, а още мал-

ката и неовладяла 
„занаята” Тотка пита-
ла: „Бабо, твоята пле-

тка все расте, а моята 
защо не иска?!”

И Георги, и Тотка 
единодушно споделят 
на края на срещата ни: 
„Всичките ни мечти са 
осъществени благода-
рение на нашите де-
ца!”

ивайло илиев

Здравейте драга редакция,
Казвам се Алессандра Бианка и съм ученич-

ка от втори „Б” клас на основно училище „Ран 
Босилек” в Габрово. Имам толкова интерес-
ни книжки, но страницата от вестника на 
баба „Пенсионери” – „Внуче”, много ми харес-
ва. Там има неща, които чета и разглеждам 
с удоволствие - стихчета, гатанки, рисунки 
за оцветяване. Баба чака всяка сряда любимия 
си вестник , а аз своето „Внуче”. Иска ми се и 
аз да изпратя свои стихчета, които дикту-
вах на баба, когато бях по-малка, а скоро съ-
чиних и нови. Много ми хареса стихотворе-
нието „Баба ми е права”, написано от Уляна 
Иванова. Веднага го научих наизуст.

С моето писмо искам да поздравя всички 
създатели на вестника. Поздрави и от мое-
то семейство. Баба вече се абонира за след-
ващата година, отново ще четем заедно 
в. „Пенсионери”

с уважение: 
алессандра Бианка ТаММа, габрово

Във в. „Пенсионери” харесвам 
разнообразната тематика за 
проблемите и интересите на бъл-
гарските пенсионери и, разбира 
се, добронамерения тон, с който 
е поднесена информацията. Вест-
никът е отличен, безусловен прия-
тел, нещо повече - отдушник е на 
възрастните хора. Защо читате-
лите да си подновят абонамента 
за новата 2020 година ли? Защото 
с вестник „Пенсионери” ще бъдат 
информирани и заредени с добро 
настроение.

двамата като млади

Чаровната им 
дъщеря даниела

с правнучето сашко на великден

ЗаЩО съм аБОнат

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

12 месеца 35 лв.

Композиторът 
Хайгашод АГАСЯН:

КАКВО ПЕЧЕЛИ 
ГОДИШНИЯТ АБОНАТ
 Плаща за 50 вестника, а получава ко-

ледно-новогодишния двоен брой безплат-
но.
 има право на две безплатни публика-

ции на обяви и съобщения за весели или 
тъжни събития, поздравления за юбилей, 
покана за срещи на род или випуск. така 
икономисва 20 лв.
 Участва в томбола за луксозен сте-

нен календар.
 Получава правото на еднократна 

юридическа консултация.
 При промяна в цената – поскъпване на 

вестника, не доплаща разликата.

КАТАЛОжЕН №552
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6 Писмата Радости и болки

Съвети на aмepикaнcки пeнcиoнep 

Не мога да 
си простя

Трябва ли 
да гледаме 

родителите?

Чувствам се самотна!

Ричард Kyин е аме-
риканец, пенсионирал 
се е през 2010 г., бивш 
финансов експерт, ав-
тор на блога Quіnnѕ-
Соmmеntаrу.соm. Ето 
какво съветва той хо-
рата, на които им пред-
стои пенсиониране.

1. Πарите винаги 
 ще са в yма ви

Без значение колко 
добре сте се подготви-
ли и колко щедри ще бъ-
дат вашите източници 
на доходи след пенси-
ониране, парите винаги 
ще са в yма ви. Финансо-
вият въпрос „какво ще 
стане, ако...“ винаги ще 
е на преден план. Tова 
най-вероятно се предо-
пределя от факта, че сте 
напълно наясно, че фи-
нансовите ви ресyрси са 
ограничени.

2. Tрябва да 
запълвате дyпките
Хубаво е, след ка-

то се пенсионирате, да 
разполагате със способ-
ност да възстановявате 
спестяванията си. Tряб-
ва да сте готови да по-
срещнете значителни 
неочаквани разходи, 
без да застрашите фи-
нансовото си бъдеще. 
То това е трудно и не 
всеки го постига.
3. грижете се сами за 

себе си
Хората трябва да се 

подсигyряват сами, ка-
то използват предим-
ствата на доброволно-
то пенсионно осигyря-
ване или дрyг тип дъл-
госрочни инвестицион-

сПОделете с нас

Имахме дългогоди-
шен брак с жена ми, аз 
съм сега на 69 г., а тя - 
на 60, с 2 дъщери и че-
тирима внуци. Преди 
20 години й изневерих 
и тя разбра. Причината 
беше много проста - тя 
охладня към мен. Запо-
чна да излиза постоян-
но с приятели и дори се 
премести да спи в стая-
та на децата. На въпроса 
ми какво се случва, друг 
ли има, ми отговаряше, 
че няма, а просто иска 

малко свобода. Оттога-
ва не е минал и ден да 
не съжалявам, че изне-
верих на съпругата си. 
Чувствам огромна вина 
и срам даже и досега. 
Един ден след толкова 
много години тя ми зая-
ви, че не издържа пове-
че, че всичко между нас 
е свършило. А аз си ми-
слех, че ми е простила. 
После ми изтъкна още 
доводи. Как не съм по-
магал вкъщи, не съм па-
зарувал, не съм показ-

теглите и загyбите вли-
янието си, може да се 
почyвствате, че сте от-
паднали от планетата.

Bашите истински 
приятели ще останат. 
Hо вашата стойност за 
дрyгите ще изчезне - и 
те също ще изчезнат. 
Hе се изненадвайте.

9. има една стара 
поговорка: „аз 

се омъжих за теб 
за добро или за 

лошо...“ 
Kогато обявих, че 

планирам да се пен-
сионирам, жена ми 
каза: „Добре, но аз 
няма да променям 
дейностите си.“ Tо-
ва не е и необходи-
мо. Hаправете си об-
щи планове с вашата 
половинка какво ще 
включва новото ви 
ежедневие и как ще 
си прекарвате време-
то, без да изисквате 
прекомерни жертви 
от дрyгата страна.

10. Mоментът на 
очакването

Πреди да завършим 
yчилище или колеж, 
очакваме с нетърпе-
ние кариерата си. Πо 
време на нашата кари-
ера очакваме с нетър-
пение да се пенсиони-
раме. Bеднъж пенси-
онирали се, очакваме 
с нетърпение да се съ-
бyдим. Запълнете вре-
мето си с неща, които 
да очаквате на следва-
щия ден.

Здравейте, драга редакция. Пи-
ша ви, за да излея мъката си, че се 
чувствам абсолютно самотна. Казват 
ми, че съм придирчива, защото ве-
че съм на 66 години и съм сама ка-
то кукувица.

Винаги съм се смятала за хубава 
жена, още от младо момиче мъжете 
тичаха след мен. В класа ми в учили-
ще бях най-популярната и останали-
те съученички до една ми завижда-
ха. По-късно също имах много кан-
дидати и дори и днес, когато съм на 

тази възраст, не мога да се оплача от 
липса на внимание.

Не усетих кога минаха всичките 
тези години, но наскоро си мислех, 
че моите съученички и приятелки, 
които бяха по-невзрачни от мен и 

мъжете не ти-
чаха след тях, 
имат отдавна 
с е м е й с т в а , 
деца, а аз съм 
още сама.

О с ъ з н а х 
също така, 
че основната 
причина е в 
големите оч-
аквания, ко-
ито съм има-
ла към мъже-
те, след като 
съм била тол-
кова търсена. 
Винаги нами-
рах някакъв 
кусур – не-
що в тялото, 

стойката, лицето или пък не е дос-
татъчно умен и забавен, или няма 
пари. Явно е време да снижа крите-
риите си, но не знам дали има няка-
къв смисъл, след като съм вече пен-
сионерка на такава възраст.

к. в., софия

вал достатъчно уваже-
ние към нея. Аз все още 
работя и осигурявам па-
ри на семейството, да-
же помагам и на дъще-
рите и внуците. Обвиня-
ва ме, че нямаме имоти, 
не ходим на екскурзии 
и почивки. Напоследък 
започна да ме избягва, 
да излиза често с при-
ятелки. И накрая ми за-
яви, че иска да се раз-
ведем. Склоних я пър-
воначално да се разде-
лим, да поживеем из-
вестно време, да пре-
ценим. Но тя твърдо го 
е решила. Изнесох се на 
квартира и усещам, че 
ми липсва много. Чак 
сега осъзнах колко съм 
привързан към нея. Не 
знам какво да направя. 
Толкова зле се чувствам, 
че нито ми се излиза, ни-
то ми се прави нещо. Ед-
ва ставам от леглото да 
отида на работа. Не мо-
га да спя, не ми се яде и 
като си затворя очите, 
виждам само нея. Изжи-
вявам го много трудно, 
не виждам смисъл в ни-
що. Не искам да я губя, 
но тя едва ли ще поиска 
да си дадем втори шанс.

Явор П., ПловДив

ни схеми. Ако не се по-
грижите сами за себе си, 
не очаквайте дрyг да на-
прави това.

4. стандартът на 
 живот не се поддър-

жа лесно
Поддържането на на-

чина ви на живот ня-
ма да е толкова лесно, 
колкото сте си мислели 
преди пенсионирането. 
След девет години yспях 
да поддържам моя стан-
дарт на живот само за-
ради предприетите спес-
товни мерки, съчетани с 
целите ми да се пенси-
онирам с достатъчно до-
ходи, за да възпроизвеж-
дам 100% от основната 
си заплата вместо стан-
дартния съвет да се стре-
мя към 80%.

5. инфлацията  
е реална

За много хора разхо-

дите за здравеопазване, 
данъците върхy недви-
жимите имоти и наеми-
те са голямо притесне-
ние. Hяма начин да избя-
гате от повишението на 
разходите за посочените 
категории, така че тряб-
ва да ги планирате.

Mоже би добра идея 
е да имате средства, ко-
ито са неприкосновени 
и на които да позволи-
те да растат, докато не 
ви потрябват по-късно, 
за да компенсират нара-
стващите разходи.

6. Πреходът към пен-
сиониране не е лесен

За мен беше много 
трyдно да се откажа от 
професионалния си жи-
вот.  Hапример често бях 
канен да говоря на кон-
ференции в цялата стра-
на, отсядайки в най-до-
брите кyрорти. Tова в 

един миг вече го няма-
ше и сериозно ми липс-
ваше.

7. Зает или отегчен?
Tи избираш. Kога-

то попитах хората, кои-
то се канеха да се пен-
сионират, какво плани-
рат да правят, типични-
те отговори включваха 
„да играя голф“, „да ло-
вя риба“ и „да си попра-
вям къщата“. 

Tова обаче не е доста-
тъчно. Bъпросът е ще бъ-
дете ли заети с това, ко-
ето искате? За да е така, 
трябва добре да си на-
правите плановете!

8. Kъде отидоха 
всички „приятели“?

Kогато работите с 
хора от много години, 
връзката ви с тях може 
да изглежда като нещо 
повече от обикновени 
колеги. Hо когато се от-

Чета редовно в. 
„Пенсионери”. Искам 
да кажа и аз мнение-
то си по повод разго-
рялата се дискусия на 
страниците му по по-
вод на темата „Тряб-
ва ли децата да гледат 
родителите си, когато 
остареят?” Мисля, че 
в никакъв случай не 
трябва да ги даваме по 
разни старчески до-
мове, защото там ня-
ма да се грижат за тях 
така, както ние, деца-
та им можем. Моя съ-
седка даде майка си в 
старчески дом и кле-
тата жена почина на 
третия месец. 

Самотата е нещо 
пагубно за възраст-
ните ни родители, за-
това трябва ние да ги 
обгрижваме, така как-
то са правили те спря-
мо нас, когато сме би-
ли малки деца. Аз в мо-
мента гледам две вну-
чета и баща ми, който 
е на 90 години, и не съ-
жалявам за това. Оби-
чам ги всичките и не 
мога да си представя, 
че ще го захвърля на 
грижите на държавата.

ирина ЙорДаНова, 
софия
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Има една стра-
на, в която кому-
низмът е побе-
дил.

Това е мал-
ката държа-
ва с назва-
ние Ос-
т р о в и -
те То-
к е -
лау. 

Нейни-
те жители 
не притежават 
лична собственост 
и получават една и съ-
ща заплата.

Територията й е разположе-
на почти в центъра на най-големия 
океан в света - Тихия. За да се стигне 
дотам, трябва да се преодолеят хиля-
ди километри.

Най-близкото или малко по-циви-
лизовано място е Американска Самоа. 
Оттук продуктите и предметите за хи-
гиена се доставят на островите Токе-
лау. Следващата най-близка точка от 
Голямата земя е остров Нова Гвинея. 
Разстоянието от него до атолите на 
Токелау е 4874 км. За да се стигне 
обаче до най-близката конти-
нентална Австралия, тряб-
ва да се изминат 5998 
км. 

Водните 
пъти-

ща 
с а 
д о -
б р е 
разви-
ти до 
брегове-
те на ар-
х и п е л а г а С а -
моа. Налице е осно-
вен обмен на стоки между 
жителите на острова.

Островите Токелау се състоят от 
3 атола: Атафу, Факаофо и Нукунону. 
Исторически атолът Суейнс се е на-
мирал на територията на държава-
та, но по административно раз-
деление в момента е част от 
Самоа. Островите се състоят 
от рифове, покрити с кора-
ли. Общата площ на стра-
ната е 10 кв. км. Земята 
се издига на 3-4 метра 
над водата, а по-голя-
мата част от нея е на 
няколко метра над 
морското равнище. То-
ва прави тази малка стра-
на обект на заплаха от навод-
нения, когато поради глобалното 
затопляне нивото на Световния оке-
ан се покачи дори и малко  по-високо.

Най-големият атол е Факаофо. Поч-
ти през цялата година тук живеят око-
ло 400 души, а хората, които не са за-
ети в селскостопанския сектор, възста-
новяват бетонната язовирна стена, ко-
ято заобикаля село Фале, и развъждат 
свине. Второто по население място е 
Нунукону, около 200 души живеят и ра-
ботят тук. Най-малкият остров е Атафу.

Почвеният слой на Токелау е по-
крит с коралов пясък. Тук растат ко-
косови палми, пандануси, ядливи три-
листници и малки храсти. Острови-
тяните се занимават с отглеждане на 

хранителни култури и риболов. Мно-
зина са в църквата по цял ден, молей-
ки Всемогъщия да отложи тропиче-

ската буря. Островитяните не мо-
гат да очакват продължително 

спокойно време, тъй като 
през северозападната 

част на Тихия оке-
ан, достигайки 

до остро-
в и т е , 

се 

фор-
мират 

т р о п и -
чески бу-

ри през ця-
лата година.

Като ця-
ло животът на 

островитяните 
е спокоен и си-

гурен. Хората активно контактуват с 
пътниците. Къщите на жителите на То-
келау са една до друга на една ръка 
разстояние. Това обстоятелство кос-
вено говори за доверие между мест-

ните жители.
Всеки остров ежедневно се 

патрулира от група полицаи. 
Техният персонал на Фака-

офо е 7 души. Полицаите 
безпристрастно наблю-

дават гостите и местни-
те жители, така че все-

ки да съблюдава по-
ставения тук вечерен 

час. Съгласно общи-
те правила работни-

ят ден приключва в 
18:00 часа. В неде-
ля е напълно заб-
ранено да се ра-

боти.
Ежедневно от 18:00 до 

18:50 ч. на острова е време за 
почивка. След него молитвите се 

четат в продължение на 10 минути. От 
19:00 часа започва активното време. 
Жителите го използват за танци, пес-
ни и игри на открито. В 21:00 всички 
деца си лягат и след 23:00 часа никой 

не трябва без основателна при-
чина да излиза.

Веднъж на всеки 2 сед-
мици хората ходят на 

нощен обществен 
риболов, за да 

п о п ъ л н я т 
запаси-

те от 

п р о -
визии. 

С л е д 
у л а в я н е -

то плячка-
та е разделе-

на между се-
мействата. Равни 

части за мъже, де-
ца, жени и възраст-

ни хора. Освен това всички острови-
тяни получават една и съща заплата, 
която се изплаща от правителство-
то на Нова Зеландия. Токелау е стра-
на, където принципите на комуни-
зма са практически въплътени. Жи-
телите се придържат стриктно към 
следните правила: цялото материал-
но имущество принадлежи на всич-
ки и всички островитяни трябва да 
си помагат.

7Прозорец към света Роден край

По калдъръмите  
на Жеравна

Островите Токелау

Някога Жеравна е 
имала пълнокръвен 
живот. Днес е сели-
ще резерват. Млади 
хора няма, няма учи-
лище, детска градина, 
поща, банкомат. Авто-
бус минава през сели-
щето сутрин и вечер 
на път за Сливен или 
Котел. Ежедневието 
тук се оживява, когато 
се изсипят туристи от 
автобусите и тръгнат 
по стръмните калдъ-
ръмени улички, зас-
тлани преди столетие 
с дялани камъни, към 
множеството памет-

ници на културата. От-
ворени са няколко му-
зея, тук всъщност вся-
ка къща е музей, но-
во строителство е заб-
ранено, може само да 
се реставрират стари-
те къщи. 

По стръмна улич-
ка се изкачваме поч-
ти над селото, към къ-
щата музей на нашия 
класик Йордан Йов-
ков. Баща му бил ов-
чар, често и за дъл-
го отсъствал от къщи, 
но се прибирал да на-
пълни къщата с храна, 
дрехи и всичко необ-
ходимо за семейство-
то. В семейството на 
Йовков е имало шест 
деца, петима братя и 
една сестра. Всички 
живеели в една стая 
– близо до огъня в ог-
нището, останало и до 
днес. Преместват се в 
днешното село Йовко-
во, там имало обшир-
ни пасища за стадата, с 
развитие на овцевъд-
ството и абаджийство-
то и по-голям пазар. 

Йовков записва 
право в София, но пре-
късва обучението си, 
защото бащата умира 
и той трябва да се вър-
не и да помага на се-
мейството си. По-къс-
но завършва Школа-
та за запасни офице-
ри в Княжево, участва 
в Балканската, Между-
съюзническата и Пър-
вата световна война. 
Раняван е, другарите 
му го носят 6 км, за да 
го спасят. Награден е 
с орден за храброст. 

В много от произведе-
нията, които написва, 
той разказва за пре-
живяванията от вой-
ните. В биографията си 
прибавя учителства-
не в Изворово, в село 
Росица, в Красен, ди-
ректор е на училище-
то там. В Красен и до 
днес е запазена специ-
ална стая с негови ве-
щи. През 1918 г. се пре-
мества в Добрич, къ-
дето среща Деспина 
Колева. Жени се и там 
преживява 6 години в 
дома на Деспина. Тък-
мо там започва да пи-

ше „Жътварят“, а през 
1929 г. семейството за-
минава за Варна, къ-
дето се ражда дъщеря 
им Елка Йовкова. През 
1921 г. Йовков замина-
ва със съпругата и дъ-
щеря си за Букурещ, 
където работи в бъл-
гарската легация в Бу-
курещ като чиновник. 
Там Йовков завършва 
известния си сборник 
„Старопланински ле-
генди“ далече от ро-
дината, по спомени от 
своето детство и бла-
годарение на писмата, 
които си пише с учите-
ля Данаил Константи-
нов. Тук, в къщата му-
зей на почетно място 
е писалката, подарена 
му от неговата съпруга 
Деспина Колева. През 
1927 г. Йовков се за-
връща в София, работи 
във външно министер-
ство. Тук пише драми-
те „Албена“, „Боряна“, 
„Вечери в Антимов-
ския хан“. Но скоро се 
разболява от туберку-
лоза и се лекува в Хи-
саря. Последва тежка 
операция на жлъчка-
та в Пловдив, където 
умира на 57-годишна 
възраст на 15 октом-
ври 1937 г. Кратък жиз-
нен път, оставил бога-
то литературно твор-
чество след себе си. 
Тук, в родния му дом 
в гостната са изложе-
ни първите творби на 
Йовков, преведени на 
чужди езици – англий-
ски, френски, немски, 
виетнамски. До 1980 г. 
неговите произведе-

нията му са преведе-
ни на 20 езика. Всич-
ки европейски кри-
тици са  признавали 
Йовков за най-добрия 
разказвач. Дъщеря му 
Елка Йовкова дарява 
тази къща през 1958 
г. и оттогава е музей, 
отворен за посетите-
ли. Тя се омъжва за Ни-
колай Попов. От бра-
ка си имат момче - Бо-
ян Попов, внук на Йов-
ков, който като малък 
обичал да чете книж-
ките, написани от дя-
до му. Но веднъж ба-
ща му го води на ав-

томобилно състе-
зание и момчето 
се влюбва в ско-
ростта на бързи-
те коли. Боян По-
пов е бил 12 годи-
ни  автомобилен 
състезател в ра-
ли „Балкан“. той 
има си двама си-
нове, правнуци 
на Йордан Йов-
ков - Боян и Ми-
рослав. Те живе-
ят на гръцкия ос-
тров Тасос, зани-
мават се с яхти и 
ветроходство, а 

Боян се води гръцки 
рибар по документи. 

Жеравна си има 
свой колорит заради 
всяка от старите си къ-
щи, повечето от които 
са над сто години. Ня-
когашното училище, в 
което е учил Йордан 
Йовков, днес е худо-
жествена галерия с 
около 70 платна, даре-
ни от художници, ри-
сували по сюжети от 
разказите на Йовков.  
За стогодишнината от 
рождението на Йов-
ков скулпторът Иван 
Колев от село Боляро-
во, Ямболско, поставя 
паметник на писателя, 
който и днес е в двора 
на къщата музей.

Днес Жеравна си 
има друг живот. Гос-
ти могат да отседнат в 
около 40 къщи за гос-
ти. Селището се ожи-
вява по време на го-
лемия фестивал на на-
родната носия, кой-
то се провежда вся-
ка година през пър-
вата седмица след Го-
ляма Богородица. То-
гава за три дни Же-
равна се събужда от 
присъствието на жи-
вописни гости, които 
задължително трябва 
да са облечени в на-
родни носии. 

Прииждат фол-
клорни групи от ця-
лата страна. А кории-
те над градчето ехтят 
от музикалните звуци 
на десетки изпълните-
ли – певци, хоровод-
ци, инструменталисти. 

Дарина  НеНова

къщата музей на йордан йовков
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Мария и Магдале-
на Филатови са мла-
ди, но вече популяр-
ни и обичани лица в 
българската народ-
на музика. Фолкло-
рът има специално 
място в сърцата им. 
Още от малки му-
зиката е техен не-
изменен спътник в  
живота.

“Още от най-ран-
но детство народна-
та музика е част от 
нашия живот. Майка 
ни е родена от една-
та страна на Пирина, 
а баща ни – от дру-
гата. Така че можем 
спокойно да кажем, 
че пиринската музи-
ка е в кръвта ни.

В нашето семей-
ство винаги е звуча-
ла народна музика. 
Ние растяхме, слу-
шайки и пеейки те-
зи мелодии. Имаме 
записи, когато сме 
били едва на 2 го-
динки, как съчиня-
ваме песнички и ги 
пеем, докато играем 
някаква игра“,  раз-
криват изпълнител-
ките .

“Първата песен, 
която сме записали 
в студио и сме из-
пели професионал-
но, е песента “Залю-
бих, мамо, три мо-
ми“. Тя е много спе-
циална за нас, тъй 
като я свързваме с 
първите ни детски 
сценични изяви и 
затова съвсем нес-
лучайно избрахме 
тя да даде заглавие 
и на първия ни са-

мостоятелен албум “За-
любих, мамо“ – открове-
ни са двете сестри.

“Два се рода сродя-
ват” е впечатляващият 
самостоятелен албум 
на талантливите млади 
певици Мария и Магда-
лена Филатови. Песни-
те в него показват още 
веднъж основанието за 
голямата популярност 
на македонските пес-
ни и заслугата за това 
е изцяло на двете певи-
ци. Песните се леят леко 

и се слушат с удоволст-
вие. Албумът е музикал-
но разнообразен и бо-
гат. Песните са преоб-
ладаващо от Македон-
ския край, но певици-
те са включили по една 
странджанска, добру-
джанска и шопска песен 
и една тракийска китка. 
Пъстротата на музикал-

ната картина се получа-
ва и от участието на се-
дем различни аранжо-
ри, всеки от които е до-
бавил своя индивиду-
ален почерк в общата 
картина. 

”Два се рода сродя-
ват” включва 13 песни, 
11 от които са народни, 
а две - авторски. В албу-
ма има и две песни, кои-
то момичетата са запи-
сали с колегите си  Бо-
рис Дали и Васил Вълка-
нов.   Заглавната песен 

“Два се рода сродя-
ват” е авторска и е 
записана от Мария 
и Магдалена Фила-
тови през 2002 г., 
когато са само по 
на 15 години. С нея 
те откриват кон-
курсната част на 
фестивала “Пирин 
фолк” в Сандански. 
Песента е по музи-
ка и аранжимент на 
известния благоев-
градски компози-
тор Димитър Ди-
нев и текст на тех-
ния брат Богдан 
Филатов.  Това е 
четвъртият самос-
тоятелен албум за 
близначките след  
“Залюбих, мамо”, 
“Пиринска хубост” 
и “Изгряла е месе-

чинка”. 
Мария и Магдале-

на Филатови заснеха 
фолклорната програ-
ма “Македонски леген-
ди”, в която 5 от песни-
те са включени в новия 
им албум: “Два се ро-
да сродяват”, “Твоите 
очи, Лено, мари”, “Ка-
мъни се фърлат”, “Мо-

нас бе голямо призна-
ние и точно за тази про-
грама решихме да обле-
чем народна носия. То-
ва се случи, когато бя-
хме само в 4 клас и за 
случая бяхме подбрали 
няколко различни ви-
да костюми. Още тога-
ва, обличайки за първи 
път българска народна 
носия, останахме впеча-
тлени от нейната красо-
та. От тези пъстри баг-
ри, от майсторските ше-
вици… И се почувства-
хме наистина горди бъл-
гарки. За нас народната 
носия е едно ценно на-
следство, предавано от 
поколение на поколе-
ние, което си заслужа-
ва да се запази и зана-
пред.“

Мария и Магдалена 
Филатови не крият за-
доволството си от фа-
кта, че в днешно вре-
ме голяма част от фол-
клорните изпълнители 
обличат народна но-
сия за своите изяви и 
по този начин тя запаз-
ва своето значимо мяс-
то в съвремието.

Скандинавия в плен 
на родния фолклор

Ерменкова и народна-
та песен “Залюбих, ма-
мо, три моми”. “Нашите 
песни са популярни в 
цялата страна, също и в 
чужбина. Това разбира-
ме, когато сме на учас-
тия и хората ни казват, 
че знаят  песните ни и ги 
харесват. Една от люби-
мите им мелодии от на-
шия репертоар е “Пири-
не планино”. Тя е по на-
ша музика, текстът е на 
Катя Ерменкова, аран-
жиментът е на компо-
зитора Димитър Динев. 
Тази песен ни е много 
свидна. “Пирине плани-
но” е своеобразен химн 
на тази планина и спо-
ред нас това е точното 
място, на което трябва-
ше да се реализира тя” 
– разказват те.

За двете сестри осо-
бен сантимент носи и 
досега българската на-
родна носия.

“Малко преди излиза-
нето на първия ни са-
мостоятелен албум от 
една водеща медия ни 
предложиха да засне-
мат едночасов филм 
с наши песни. Това за 

ре сокол пие”, “Биляна 
платно белеше”. Теле-
визионните снимки са 
направени в едни от 
най-красивите кътчета 
на Пирин планина.  За 
заглавната песен “Два 
се рода сродяват” близ-
начките разказват, че 
тя пресъздава истори-
ята на родителите им.

Тази лична история, 
намерила своя музика-
лен изказ в този албум, 
дава основание той да 
бъде наречен “сватбе-
ния албум” на семей-
ство Филатови. В него 
Мария и Магдалена по-
казват една завидна му-
зикална зрялост, която 
ни кара с нетърпение да 
очакваме и следващите 
им песни.

Мария и Магдалена 
Филатови представиха 
новия си видеоклип на 
странджанската песен 
“Питат ме, мамо”.

 “Харесахме тази пе-
сен от първо слушане. 
Грабна ни с хубавата си 
мелодия и решихме да я 
включим в най-новия ни 
албум “Два се рода сро-
дяват” – казва Магдале-
на Филатова.

Мария Филатова спо-
деля, че до този момент 
не са имали странджан-
ска песен в своя репер-
тоар. Тя допълва, че в 
тази фолклорна област 
има наистина красиви 
мелодии и те са много 
щастливи, че са успели 
да реализират и такъв 
проект.

Близначките заснеха 
видеоверсии на песни-
те “Лазарки” по тяхна 
музика и текст на Катя 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Пиринската музика е в  кръвта ни

С огромен успех продължават 
концертите на хора „Мисте-
рията на българските гласо-

ве“ с Лиса Джерард от есенното 
им турне за представяне на албума 
„БууЧииМиш“. След Скопие, Загреб, 
Любляна и Прага дойде ред на че-
тирите скандинавски столици. Пър-
вото място, което българките и ав-
стралийската звезда разтърсиха с 
авангардния си проект, бе театър 
„Савой“ в Хелзинки. Концертът за-
почна с появата на финландската 
певица Емми Куянпаа заедно с ня-
колко от солистките на хора, които 
изпълниха българска народна пе-
сен. Емми е изучавала тайните на 
прочутото нашенско гърлено пее-
не в АМТИИ в Пловдив. 

На следващата вечер след края 

на шоуто в изключително краси-
вата и акустична зала на Датската 
национална телевизия в Копенха-
ген се случи още нещо неочаква-
но. Преминалите почти изцяло към 
безкасови плащания датчани при-
тичваха до съседни банкомати, за 
да могат да си закупят албума „Буу-
ЧииМиш“ и да го отнесат с автогра-
фи от Лиса Джерард и от изпълни-
телките, които всяка вечер се сре-
щаха на живо със своята публика. 
В тези моменти зрителите изразя-
ваха открито емоциите си от чуто-
то и видяното на сцената. Всички 
отбелязваха изключително успеш-
ното съчетаване на пеенето на Ли-
са Джерард с гласовете и високата 
класа на българките. 

Градусът на вълнението като че 

ли премина в червената част на ска-
лата в Стокхолм, където освен по-
читатели на „Мистерията на българ-
ските гласове“ от родината на АББА 
присъстваха и много българи, гър-
ци и руснаци. По време на концерта, 
почти непрестанно съпровождан от 
одобрителни възгласи и мощни апла-
узи от емоционалната публика, наш 
сънародник развя българския три-
багреник в залата, а мнозина бълга-
ри не криеха сълзите си след изпъл-
нението на нашия хор. 

Българският посланик в Стокхолм 
Иван Павлов, придружен от съпруга-
та и от трите си деца, също присъства 
на концерта и лично изрази пред из-
пълнителките и виртуозните музикан-
ти радостта си от изключителното им 
представяне. Дипломатът окачестви 
събитието като забележителен праз-
ник на българското музикално изку-
ство в Швеция. 

Влиятелният всекидневник „Хел-
зингин Саномат“ посвети на хора це-
ли две страници, като на първата от 
тях е поместена изцяло и единстве-
но снимка на ансамбъла и Лиса Дже-
рард. Концертите на българския ан-
самбъл получават адмирации от му-

зикални критици и влиятелни блогъ-
ри във всяка от посетените досега де-
вет столици. Отбелязва се новаторски-
ят характер на най-новия проект на 
състава, който съхранява изцяло същ-
ността на фолклора ни и го надгражда 
по уникален начин. 

Температурата от няколко градуса 
над нулата и леденият дъжд, с които 
след Хелзинки и Осло посрещна със-
тава, не можаха да уплашат българки-
те и за четвърта поредна вечер те из-
несоха незабравим спектакъл в прес-
тижния театър „Сентрум“ в норвеж-
ката столица.  Изкуството на солист-
ките на „Мистерията на българските 
гласове“ получи горещо одобрение, 
но и тук, както навсякъде, с подчер-
тан интерес се посрещнаха бийтбокс 
импровизациите на един от ключови-
те участници в проекта Skiller. Те осо-
бено се харесаха на взискателните и 
сдържани норвежци, някои от които 
сърдечно поздравиха младия изпъл-
нител и продължително разговаряха 
с него след концерта. 

Есенното турне на „Мистерията на 
българските гласове“ приключва с те-
хни изяви заедно с Лиса Джерард във 
Виена, Атина, Лозана и Цюрих. 
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директивата, коя-
то получава от Ва-
шингтон. За целта 
пристигат двама 
отлични стрелци.

 Анна Сей-
дж получава на-
градата си лично 
от Едгар Хувър. 
Тя е на стойност  
15 000 долара, или  
2 100 000  тогаваш-
ни български лева. 
Те имат горе-долу 
днешната поку-
пателна стойност 
– тогава един ра-
ботник е получа-
вал около 600-700 
лева, издръжка-
та на 4-членно се-
мейство била към 
2200 лева.

 Анна издава 
гангстера, след ка-
то дълго време е 
била най-вярната 
му укривателка и 
негова любовни-
ца. Обичала го ис-
тински, а той я за-
рязал заради мла-
дата фльорца Поли 
Хамилтън. Тя била 
на деветнадесет, 
докато Анна вече 
гонела двадесет и 
седемте. Нещо по-
вече – Дилинджър 
прехвърлил вся-
какви граници на 
приличие, като на-
стоял Анна да бла-
гослови връзката 
му с Поли.

 Преди да предоста-
ви на Анна Сейдж ескор-
та, който да я придружи 
до нюйоркското приста-
нище, Едгар Хувър я по-
питал: „Вие сте румън-

На 20 юли 1934 го-
дина в Бюрото на ФБР 
в Чикаго влиза жена с 
червена шапчица на 
главата, много прият-
на на вид. Аз съм Ан-
на  Сейдж и съм соб-
ственичка на пансиона 
на Гладис крос Авеню 
– на две пресечки от-
тук. Вдругиден имам 
среща с Джон Дилин-
джър. Ще ходим на ки-
но в „Байограф“. Ще гле-
даме „Манхатънска ме-
лодрама“. Ще има още 
една жена. Аз ще ви по-
кажа Дилинджър. Ис-
кам обявената за глава-
та му награда и експорт 
до пристанището в Ню 
Йорк, откъдето да зами-
на за Европа” – казва с 
очарователна усмивка 
дамата на шефа Мелвил 
Първис.

 Той само дето не па-
да от стола. Цялата аме-
риканска полиция тър-
си под дърво и камък 
Дилинджър, а той бил 
под носа им на две пре-
ки от бюрото. Сейдж 
обяснява, че пластич-
ната операция е прео-
бразила бандита до не-
узнаваемост.

 Джон Дилинджър, 
наричан още Джон Уби-
еца, със своите 66 оби-
ра на банки и задигнати 
7 милиона долара (по-
купателната им стой-
ност в днешно израже-
ние надхвърля 160 ми-
лиона!) е най-популяр-
ният гангстер в САЩ. И в 
света. Роден е през 1903 
година. Първият обир 
извършва 21-годишен. 

каго. Като се наложило 
да поамериканчи име-
то си, превел на англий-
ски акъл като ум – „сей-
дж”, и станал Ван Сей-
дж, а дъщеря му – Ан-
на Сейдж. Скоро се на-
ложил като един от най-
добрите строителни 
предприемачи в Чика-
го. Построил цял квар-
тал фамилни къщи и 
пансион за наематели. 
Но заболял от рак. И за 
да го лекува, Анна раз-
продала къщите. Затъ-
нала в заеми. Което не 
успяла да продаде, взе-
ли го банките. Баща й 
починал. Останал й са-
мо пансионът...

 Когато случайно 
се запознала с Дилин-
джър, той й харесал не 
само като мъж – бил за 
нея един вид отмъще-
ние към омразните й 
банки.

 Години наред тя му 
прощавала забежките 
по други момичета. Но 
накрая бандитът прека-
лил с идеята да благо-
слови връзката му с По-
ли Хамилтън. И българ-
ката му отмъстила.

 Следващите годи-
ни от живота си Анна 
прекарва в Тимишоара, 
Румъния. Според някои 
източници дълго време 
държи там нощен клуб 
и възнамерява да оп-
ише „истинската исто-
рия” на ликвидиране-
то на Дилинджър. Но 
през април 1947 година 
я намират мъртва край 
един път. Причината за 
смъртта й остава пълна 
загадка.

ганизация. Защо-
то Анна Сейдж не 
е румънка, въпре-
ки че родният й 
град е на румън-
ска територия.

 Истинското й 
име е Анна Ива-
нова Акълиева. 
Родена е в До-
брич. Майка й 
умира при ражда-
нето. Баща й Иван 
я отглежда с помо-
щта на майката на 
жена си. Той не е 
от Добруджа. От-
там е съпругата 
му. Учил е в Оде-
са. Другарувал е с 
Алеко Константи-
нов. Наричали се 
един друг „зем-
льо“. 

 Когато Анна би-
ла на три-четири 
години, нова дра-
ма вгорчила живо-
та му – румънски-
ят му съдружник в 
бизнеса го изма-
мил. От този мо-
мент фанатично 
намразил всичко 
румънско. Когато 
Добрич по сила-
та на договорите 
заради военните 
загуби преминал 
в румънска тери-
тория, разпродал 
всичко, като отся-
къл: „Дъщеря ми 
да се казва Анна 
Акълеску?! Нико-

га!“ И стигайки до Варна, 
той се качва на първия 
параход, с който поема 
към Америка.

 Установява се в Чи-

Залавят го и го пращат в 
затвора за четири годи-
ни. Следващото му вли-
зане там ще бъде през 
1933 година. Приятели 
му организират неверо-
ятно по дързост бягство, 
което ще се изучава де-
сетилетия в полицейски-
те академии.

 По-късно той пък ще 
организира още по-не-
вероятното бягство на 
„колегите“ си Бони Пар-
кър и Клайд Белоу.

 Цяла Америка се по-
диграва на некадър-
ността на полицията да 
залови най-популярни-
те обирджии на банки. 
Не липсват и анекдотич-
ни ситуации – при обир 
на банка посред бял ден 
клиентите, заварени въ-
тре, заръкопляскали: 
„Давайте! Обирайте ги – 
стига те са обирали нас!“

 Генералният проку-
рор на Щатите Къмингс 
свиква съвещание, на 
което присъстват най-
видните прокурори на 
страната, както и све-
товноизвестни крими-
налисти. „Искам с ганг-
стеризма да се свърши. 
Искам това дяволско 
превъплъщение Дилин-
джър да приключи зем-
ния си път!” – удря по ма-
сата Къмингс. 

 Започва безпреце-
дентно преследване. И 
изведнаж - визитата на 
тази симпатична млада 
жена. Дали не лъже? 

 Първис съобщава 
веднага на шефа на ФБР 
Хувър. Предлага и план 
за залавяне на бандита. 
Да бъде убит на място е 

ка, нали?“ На което Ан-
на отвръща: „Доколкото 
може да се каже...“

 Дипломатичността на 
отговора остава загадка 
за ръководителя на най-
мощната полицейска ор-

Българка помага за края на бандата  на Дилинджър
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Тайландска 
маска за лице Може би едно 

от най-честите до-
макински задъл-
жения, което все-
ки от нас прави, е 
прането. Дали ста-
ва на ръка или в 
пералнята, няма 
значение. Едно е 
важното – дрехи-
те ни да ухаят ху-
баво и да нямат 
петна.

Ще споделим 
с вас един чуден 
трик. А именно 
какво ще се случи с дрехите ви, ако 
към тях сложите няколко таблетки 
аспирин. 

Гарантираме ви, че веднага щом 
опитате този метод на практика, ни-
кога повече няма да се притеснява-
те за петната по дрехите.

И така – няма нищо по-лошо от 
това да изцапате любимата си дре-
ха, а дори и след прането петно-
то да остане. За щастие има начин, 
който не може да се сравни с никой 
друг. Лесен, достъпен и най-важно-
то - ефективен.

Просто добавете няколко таблет-
ки аспирин към прането! Натроше-
те 5 таблетки от 500 мг аспирин. До-
бавете ги в купа с гореща вода и 

Представяме ви рецеп-
та за маска за лице, коя-
то се използва в тайланд-
ските СПА салони. Макар 
да звучи екзотично, всъщ-
ност може да си я пригот-
вите у дома, защото със-
тавките за нея може да 
се намерят във всяка 
къща. Рецептата е 
толкова проста, 
но с невероя-
тен ефект. Та-
зи маска оме-
котява и под-
хранва кожа-
та, изглажда 
тена, дейст-
ва като лек пи-
линг, така че ко-
жата ви ще е глад-
ка след нея. 

 а ето и как се пригот-
вя: Вземете 1/3 от узрял 
банан, разбийте го заед-
но с 1 чаена чаша вода. 
Отделно вземете ориз и 
овесени люспи и ги сме-
лете до прах. Може да 
използвате кафемелач-
ка. По 1 препълнена ч. л. 
се слага в паничка, доба-
вя се препълнена 1 ч. л. 

смлени орехи. Към всич-
ки ингредиенти се доба-
вят 2 пълни ч. л. банано-
ва каша и се разбъркват 
много добре.

 Вместо банан към сухи-
те съставки може да доба-

вите мляко или сметана, 
но бананът е най-добрият 
вариант, тъй като съдър-
жа цинк, желязо и магне-
зий, както и огромно ко-
личество витамини.

 А каква е тайната на от-
делните елементи? Ори-
зът е уникален продукт. 

Той ще полира кожата 
ви. Съдържа голям брой 
антиоксиданти, които по-
магат на кожата да запази 
младежкия си вид и пре-
махва токсиките.

 Овесената каша пома-
га за премахване на гра-

павостта на кожата и 
я прави мека като 

бебешка.
О р е х ъ т 

пък прави 
чудеса и 
спомага за 
почиства-
нето.

Как да 
нанесете са-

мата маска? 
Измийте лице-

то си. След това с 
леки масажиращи дви-

жения нанесете сместа. 
Изчакайте 10-15 минути, 
докато напълно изсъхне. 
След това измийте лице-
то с топла преварена во-
да. За още по-добър ефект 
сложете малко крем след 
почистване. Маската мо-
же да се използва 2-3 пъ-
ти седмично.

накиснете мръсните дрехи за една 
нощ. На сутринта вземете нещата и 
ги прехвърлете в пералнята. Доба-
вете същия брой таблетки и пусне-
те редовния цикъл на пране. Резул-
татът ще ви изненада, защото няма 
да има петна.

Аспиринът съдържа салицилова 
киселина, която разгражда проте-
иновите молекули. Действа по съ-
щия начин като оцет, лимонов сок 
или лимонена киселина. Всъщност 
аспиринът действа по същия начин 
върху кръвта, разрежда я и по този 
начин предотвратява риска от об-
разуване на кръвни съсиреци, ко-
ито стават причина за инфаркти и 
инсулти.
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10 Вкуснотии в чинии

 кàñòèëñêà ÷åñíîâà

Зимният период предполага хапване на по-калорични храни. не слу-
чайно пикът на свинското месо е през зимата. но освен добре позна-
тите основни манджи можем да похапваме супи. тяхната роля е мно-
го съществена за пълноценното хранене – те засищат много добре, 
стига да знаем как да си ги приготвим.

Освен това ни сгряват в мразовит ден. не на последно място са идеално то-
пло мезе за ракията, която също е част от трапезата на много българи. кои 
обаче са най-подходящите супи за зимата?

Òоïли сóïи за стóäåнитå äни

кðåì-ñóïà îò íàõóò ñ áåêîí è ãúáè
 Продукти: нахут - 200 г, 

моркови - 1 бр., целина - 1 
стрък, лук - 1 глава, чесън 
- 1 скилидка, розмарин - 1 
щипка, домати - 1 бр.

 За гарниране: бекон - 
100 г, гъби - 3 бр., зехтин/
олио, салвия - 2 листенца, 
бяло вино - 1 к. ч., черен 
пипер - 1 щипка

Приготвяне: Накиснете 
нахута в студена вода за 
24 часа. Сложете набъбна-

лия нахут в тенджера, до-
бавете нарязаните на сит-
но лук, селъри, розмарин, 
чесън и морков. 

Посолете и сварете до 
омекване на нахута. Паси-
райте супата. 

 В тиган загрейте чаш-
ка зехтин/олио. Запърже-
те бекона до златисто. По-
лейте с бялото вино и изча-
кайте няколко минути, до-
като се изпари алкохолът. 

След това 
п у с н е т е 
наряза-
ните на 
ф и л и й -
ки гъби 
при беко-
на. Доба-
вете няколко 
листенца сал-
вия. Захлупете съ-
да и задушете, докато оста-
не на мазнина. Сервирайте 

крем-
с у п а -

та топла 
с бекона и гъ-

бите, полята със зехтина от 
задушаването.

Продукти: леща - 200 г, черве-
на, моркови - 2 бр., картофи - 2 бр., 
лук - 1 глава кромид, чушки - 2 бр. 
червени, масло - 100 г, доматено 
пюре - 2 с. л., джоджен - 1 с. л. су-
шен, пипер - 1 с. л. червен, сладък, 
чубрица - 1 с. 
л., сол - 
н а 

вкус, ол-
ио - 2 с. л., чер- вен 
пипер - 1 ч. л. лют, черен пипер 
на вкус.

 Приготвяне: Изпечете пред-
варително чушките и ги обелете. 
Нарежете зеленчуците на дребни 
парчета. Измийте червената леща 
и я отцедете.

 Загрейте олиото на умерена 
температура в тенджера на кот-
лона и запържете нарязаните зе-
ленчуци за около 10 мин, като раз-
бърквате. Добавете лещата и око-
ло 600 мл топла вода. Оставете яс-
тието да ври около 30 мин. Ако 

водата изври и супата е много 
гъста, добавете още.

 В отделен съд разтопе-
те 50 г от маслото. Доба-
вете доматеното пюре 
и запържете леко, ка-
то постоянно разбърк-
вате, добавете черве-
ния пипер, джоджена, 

чубрицата и сол на вкус. 
Отново разбъркайте, до-

бавете маслото с подправки-
те в супата и пак хубаво разбър-
кайте. Пасирайте сварената супа.

 Ако мерджемекът е прекалено 
гъст, добавете малко гореща вода. 
В малък огнеупорен съд загрейте 
другата част от маслото. Запърже-
те в него лютия червен пипер, че-
рен пипер и сол на вкус. Хубаво 
разбъркайте и поднесете.

Продукти: чесън - 1 глава - 10-11 скилидки, ха-
мон - 100 г (по желание), зехтин - 100 г, хляб - око-
ло 100 г, яйца - 4 - 6 бр., телешки бульон – 1,5 л (или 
вода), червен пипер - 1 с. л., пушен пипер - 1 щип-
ка, черен пипер - 2 щипки, дафинов лист - 1 бр. ма-
лък, сол на вкус.

 Кастилската чеснова супа (Sopa de ajo castellana) 
е популярна в цяла Испания, въпреки че произлиза 
от Леон и Самора. Тя се е приготвяла във времена-
та на крайна бедност, когато семействата са разпо-
лагали само с ограничени продукти от зоната, в ко-
ято живеят, с които са съумявали да сътворят тази 
питателна, сгряваща и вкусна супа.  Съществуват и 
няколко вариации в зависимост от възможности-
те на семейството и вкусовете на готвача, който я 
прави. Ето и класическата рецепта.

Приготвяне: Скилидките чесън се обелват и на-
рязват на ситно. Някои ги режат и на тънки филийки. 
Запържват се в зехтина, докато пуснат аромата си. 
Добавя се хамон на кубчета или накъсан или друго 
сушено месо (най-бедните семейства не са слагали 
никакво месо в повечето случаи). Всичко се пържи 
около 5 минути и съдът се дърпа от огъня. Слага 
се червеният и пушен пипер и се бърка не пове-
че от 30 секунди. Налива се бульонът или водата, 
ароматизира се 
с дафинов лист и 
черния пипер и 
супата се оставя 
да ври 20 минути 
под капак. Кога-
то е готова, се чу-
кват две от яйца-
та и се разбърк-
ва, за да станат 
на парцали. Дру-
гите две яйца се 
пошират напра-
во вътре в супата, 
но може да оста-
нат цели. Ако ще 
сервирате за повече хора, сложете повече цели по-
ширани яйца, колкото са хората на масата.

 Друг много хубав начин е да се отделят белтъ-
ците от жълтъците на всичките яйца и да се сло-
жат в горещата супа само белтъците, разбъркват 
се, за да станат на парцали, а преди сервиране 
върху всяка купичка се поставя и по един жълтък. 
Всеки разбърква своята купичка и супата му става 
леко кремообразна.  Хлябът се запича с малко зех-
тин и също се слага в супата. Обикновено се оста-
вя да омекне и да се напои вътре, но аз го обичам 
по-хрупкав и не го чакам да се разпада. Има и друг 
вариант относно хляба. Често го запържват още в 
началото заедно с чесъна и той си ври в ястието, 
което логично го прави малко на каша. Вие избе-
рете как най-много ви допада.

Ïàòåøêà 
ñ ôàñóë
 Продукти: боб - 400 

г едър, сварен, бял, па-
тешки маншони - 3-4 бр., 
моркови - 1 бр. голям, па-

щърнак - 1 корен, зелен 
лук - 5 - 6 стръка, магда-
ноз - 5 - 6 стръка, кори-
андър - 2 - 3 стръка, це-
лина - 3 стръка, чесън - 
2 скилидки, универсал-
на подправка - 1 с. л. зе-
ленчукова, олио - 3 с. л., 
доматено пюре - 2 с. л., 
жълтъци - 2 бр., оцет - 2 
с. л., джоджен - 2 щипки, 
сол на вкус.

Приготвяне: Залейте 
с обилно количество во-
да измитите предвари-
телно патешки маншони, 
почистените и разполо-
вени морков, пащърнак, 
два стръка целина, поло-
вината пресен лук, магда-
ноз и кориандър. 

Сложете черния пипер 
и варете 1 час на умерен 
огън. След това извадете, 
обезкостете и нарежете 
патешкото месо, а бульо-
на прецедете. От зелен-
чуците в него запазете 
само моркова и пащър-
нака, които нарежете на 
малки кубчета.

 В блендер смелете ос-
таналия лук, чесъна и 
третия стрък целина. 

Запържете в малко 
 олио. 

Не използвайте много 
мазнина, защото патеш-
кият бульон от варене-
то на маншоните става 
доста мазничък, но това 
е полезна и чиста мазни-
на, която освен това при-
дава невероятен вкус на 
патешката супа.

Çèìíà ñâèíñêà

Ìåðäæåìåê ñ ÷óøêè

Продукти: свинско ме-
со - 300 г, олио - 4 - 5 с 
л, праз - 1 бр. бялата част, 
моркови - 2 бр. малки, сол, 
бахар - 3 зърна, риган, че-
рен пипер, люти чушки - 1 
суха, фиде - 1 шепа, или 3 
с. л. ориз, червен пипер - 1 
ч. л. равна.

Застройка: жълтъци - 1 
бр., кисело мляко - 1 к. ч.

Приготвяне: Месото 
се измива, нарязва се на 
дребни парчета и се зали-
ва със студена вода в тен-
джера, след което се слага 
на котлона, добавя се 1 да-
финов лист, бахар и зърна черен пипер. Вари се, докато омекне, то-
ва става за 1-2 часа, като пяната се отстранява, за да е бистра супата. 

 Посолява се на вкус, добавя се олио, ситно нарязана бяла част от 
праз лук и нарязан на ситно морков и червен пипер. След около 15 
минути, когато омекнат зеленчуците, се добавя натрошено фиде или 
измит ориз и се вари до готовност.  Сервираме зимната свинска су-
па, поръсена с натрошена люта чушка, магданоз и оцет на вкус. Мо-
же да се застрои с жълтък и кисело мляко 



11.XII. - 17.XII.2019 г.
50

Български

ната на листата.
Ехемея фасциата 
Също е растение от 

тропическите гори на 
Бразилия. Образува 
плътна фуниевидна ро-
зетка от сиво-зелени 
листа с широки сребрис-
ти или бели, а понякога и 
розови напречни ивици. 
Дълги са от 30 до 100 см. 
Този вид прави впечат-
ление и с оригиналното 
си пирамидално съцве-

тие. Цветовете 
о т н а ч а л о 

са све-
тло-

с и -
ни, а 

след то-
ва виолето-

ви, 3 см дълги, раз-
положени между мно-
жеството розови приц-
ветници. Цъфти през 
юни и юли или ноем-
ври-декември. Едно съ-
цветие се запазва свежо 
от няколко месеца до по-
ловин година. След ка-

то прецъфти, старите 
листа завяхват, но 

това не означава 
край на расте-
нието - то пре-
минава в кра-
тък покой. То-
гава му е необ-
ходима темпе-
ратура от 12-
15 градуса. По-

късно встрани 
от старото рас-

тение се разви-
ват няколко издън-

ки. При по-добри гри-
жи за растението те мо-
же да са 7-8. Когато ук-
репнат и пуснат корени, 
се отделят от майчиното 
растение с остър нож и 
се засаждат в малки сак-
сийки. Ехмеята обича ки-
села почва (към почвена-
та смес е добре да се до-
бавят изгнили борови иг-

11В градината Сред цветята
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лички, борова кора и ки-
сел торф). Никога не би-
ва да се полива с варови-
та вода. Основните изис-
квания към хранителния 
субстрат са той да е рехав 
и дренажът на съда да е 
много добър. Наземните 
бромелии се отглеждат 
в почвена смес от лис-
товка, разложен обор-
ски тор, торф и пясък в 
съотношение 2:1:1:0,5. За 
да не се уплътнява суб-
стратът, може да се до-
бавят парченца борова 
кора, дървени въглища 
или стиропор. За епифи-
тите видове се подготвя 
по-рехав субстрат – лис-
товка, прегорял оборски 
тор, борова кора, торф, 
пясък в съотношение 
1:0,5:1:1:0,5. Тези расте-
ния може да се отглеж-
дат успешно и само вър-
ху парчета борова кора, 
оформени красиво като 
стволчета или пънчета.

Бромелиевите не се 
нуждаят от ежегодно 
пресаждане. Достатъч-
но е то да се извършва 
веднъж на 2-3 години. 
При засаждането не се 
притиска почвата око-
ло корените, а растени-
ята се закрепват с пръ-
чица. Поливат се внима-
телно, за да не се измък-
нат. След пресаждането 
редовно се оросяват.

Всички бромелиеви 
растения без изключе-
ние се нуждаят от про-
ветрение, но без да се до-
пуска течение. В периода 
на растеж се подхранват 
с торове, за предпочита-
не с минерални. Растени-
ята и от двете групи, чи-
ито листа са събрани в 
плътна розетка, може да 
се поливат, като водата 
се налива направо в ро-
зетката.
издънки се превръщат

 в ново растение
Бромелиите могат да 

се размножават чрез се-
мена, но това е твърде 
бавен процес.

Най-често се практи-
кува вегетативното раз-
множаване чрез отде-
ляне на образувалите 
се издънки от майчино-
то растение заедно с ко-
ренчета.

Продължение от бр. 48
известни са повече 
от 10 вида, от които 

по-разпространени са:
Криптантус 
бивитатус 

Впечатлява със свет-
лозелените си листа с 
две надлъжно разполо-
жени кремави ивици, 
събрани в малка розет-
ка с 15 см в диаметър.
Криптантус зонатус

Розетката се състои 
от 10-15 листа, дълги до 
15-25 см. Те са светло-
зелени отгоре, със сре-
бристи напречни ивици, 
а отдолу са сребристи. 
Видът има и вариетет 
зонатус (Cr. zonatus var. 
zonatus), чиито листа са 
дълги до 35 см, сиво-зе-
лени на цвят, с ярко из-
разени сребристи на-
пречни ивици.

Криптантус 
фостерианус

Растенията от този 
вид привличат внима-
нието с линейно-ланц-
етните си листа, дълги 
до 30 см, силно вълнис-
ти по края и с меднозе-
лени напречни ивици.

Всички видове крип-
тантуси са подходящи за 
отглеждане в домашни 
условия. С малките си 
размери се разполагат 
успешно в компози-
ции с други рас-
тения.

Бромели-
евите рас-
тения от 
в т о р а -
та гру-
па идват 
от мес-
та с яр-
ко изра-
зен сух се-
зон и ряз-
ко колеба-
ние на темпе-
ратурата (ехмеи, 
билбергии, неоре-
гелии). Тези видове из-
искват по-светло и мал-
ко по-прохладно място 
(лятото 20-25°С, зимата 
16-20, но не по-малко от 
12°С). През зимата рас-
тенията се поливат по-
рядко (един път седмич-
но) и леко се оросяват. 

Не се допуска и преов-
лажняване на почвата. С 
настъпването на лятото 
поливането и оросява-
нето се увеличават. 

И от тази група има 
избор
Неорегелия каролина 

Тя е епифитно рас-
тение в своята родина 
- влажните тропически 
гори на Бразилия. Лист-
ната й розетка достига 
до 40-50 см в диаме-
тър. Много е 
красива 
с чер-
ве-

ните 
си, дъл-
ги по 40-60 
см блестящи лис-
та. През периода преди 
разцъфтяването центъ-
рът на розетката и мла-
дите къси листа се оба-
грят в яркочервено. 

Това повишава зна-
чително естетическата 
стойност на растение-
то. Изключително деко-
ративна е градинската 
форма трикольор с бе-
ли, розови и светлозе-
лени ивици по дължи-

си пирамидално съцве-
тие. Цветовете 

о т н а ч а л о 
са све-

тло-

до 40-50 см в диаме-
тър. Много е 
красива 
с чер-
ве-

с и -
ни, а 

след то-
ва виолето-

ви, 3 см дълги, раз-

ните 
си, дъл-
ги по 40-60 
см блестящи лис-

цветие се запазва свежо 
от няколко месеца до по-
ловин година. След ка-

то прецъфти, старите 
листа завяхват, но 

това не означава 

условия. С малките си 
размери се разполагат 
успешно в компози-
ции с други рас-

Бромели-
евите рас-
тения от 
в т о р а -
та гру-
па идват 
от мес-
та с яр-
ко изра-

край на расте-
нието - то пре-
минава в кра-
тък покой. То-
гава му е необ-
ходима темпе-
ратура от 12-
15 градуса. По-

късно встрани 
от старото рас-

тение се разви-
ват няколко издън-

ки. При по-добри гри-
жи за растението те мо-
же да са 7-8. Когато ук-

зон и ряз-
ко колеба-
ние на темпе-
ратурата (ехмеи, 
билбергии, неоре-
гелии). Тези видове из-

За да оцелеят в студените зимни дни, най-
добре е старото мушкато и любимото ви са-
къзче да презимуват в тъмно и хладно поме-
щение. И не се притеснявайте, че липсата на 
светлина ще ги убие. Цветята няма да умрат, 
те просто ще заспят, като процесът на раз-
витието им ще е прекъснат. Напролет, кога-
то денят стане по-дълъг, добре отпочинали, 
те ще се събудят с възстановени сили и ще 

разцъфнат с цялата си красота.
 За да не пресъхне напълно кореновата 

им система, докато си почиват, трябва да ги 
поливате веднъж месечно. 

Има още един начин за съхраняване на 
мушкатото и сакъзчето през зимата. Орежете 
стъблата им, изкоренете ги и почистете ста-
рателно коренчетата им. После окачете цве-
тята пак в хладно и тъмно помещение наго-
ре с кореновата система.

Залагането на резници от ценните видове 
също е вариант за съхраняване на любимото 
ви цвете. Изберете добре развити клонки, на-
правете срезове точно под пръстена на лис-
тото и ги поставете в чаша с вода. 

За да не загният резниците, сменяйте по-
не два пъти в месеца водата. 

Светлината също е важна, чашата с рез-
ници не трябва да стои до пряко огрян от 
слънцето прозорец. Напролет засадете мла-
дите растения в саксия и се радвайте на дос-
та по-бурния им растеж в сравнение с пре-
живялото зимата старо цвете.

ската ножица, за да 
оформите короната 
на дръвчето. Изрязва-
нето се прави ежегод-
но - лете и зиме и при 
всички видове овощ-
ни дръвчета. Зимна-
та резитба е основна 
и се извършва през 
невегетационния пе-
риод, а подрязването 
на клоните може да 
се прави от листопа-

да, докато набъбнат пъп-
ките. Големите зимни сту-

дове, които могат да по-
вредят оголените рани на 
дървесината, у нас са ряд-
кост, пък и според метеро-
логичните прогнози ни ча-
ка мека зима. За окастряне-
то на дръвчетата трябва са-
мо да подберете ден, в кой-
то живакът на термометъра 
не е паднал под 5 градуса. 
Основната цел на  агроте-
хническото мероприятие е 
да не се допусне дървото 
да израсне високо, за да е 
по-богата реколтата му от 

плодове, но и да е по-дос-
тъпно за беритба през ля-
тото и есента. С подрязва-
нето се отстраняват всички 
счупени, мъртви и измръз-
нали клонки, тези, които 
растат навътре към коро-
ната, заразената дървесина 
също се маха. Дългите фи-
лизи, които растат под ос-
тър ъгъл към ствола, също 
се отстраняват. Резитбата 
помага на дръвчето скеле-
тът му расте здрав, а дър-
весината му се подновява.Ако все още не сте на-

правили зимната ре-
зитба на овошките, не е 
късно да хванете градин-

Çèìíàòà ðåçèòáà íà îâîøêèòå
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П Е Т И Ц И Я

драги читатели, вярваме, убедили  
сте се, че на страница „трибуна“ по-
местваме статии, анализи и коментари,  
които разкриват истината за държавата ни. 

Ще се стремим и занапред да осветляваме  нашия 
преход без напарфюмирани и измислени факти. 

ако искате да научавате и в бъдеще за събитията 
в страната и в света чрез публикациите ни, не про-
пускайте да се абонирате за 2020 година. 

КАТАЛОжНИЯТ НОмЕР 
НА В. „ПЕНсИОНЕРИ” Е 552.  

Абонамент
2020

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Кога си десен 
Защо е нервен Бойко Борисов? 

Ако е убеден, че ГЕРБ е единстве-
ната и незаменима българска дяс-
на партия, би трябвало да е абсо-
лютно спокоен. Десните партии 
винаги са можели да разчитат на 
политически успехи в България. 
Българските избиратели често по-
лучават незаслужени хули и оби-
ди - че не са особено интелигент-
ни, че са обхванати от носталгия 
по комунистическото минало, че 
са русофили. 

Да не би Борисов да се при-
теснява, 
че ма-
кар ГЕРБ 
да оста-
ва пър-
ва по-
литиче-
ска сила, 
вотът за 
нея еро-
зира, за-
щото об-
щество-
то вече 
не вярва, че тя е истинска дясна 
партия? Трябва да се признае, че 
подобни притеснения биха имали 
своите основания.

Какво означава да си десен в 
България? Първо и най-важно - да 
искаш страната ти да бъде евро-
пейска държава и част от Запада.

Единственото безспорно евро-
атлантическо действие на Бори-
сов напоследък бе закупуване-
то на F-16.

Европейска държава ли е Бъл-
гария? Самият Борисов употреби 
думата "деребеи" за гербери по 
места. Тази дума навява спомени 
за Османската империя. Строител-
ството на инфраструктурата, голя-
мата хвалба на ГЕРБ, е все по-не-
кадърно изпълнено - дали заради 
некадърните изпълнители, дали 
заради пестенето на материали, 
за да се осигури корупционната 
взятка, и т. н. 

Какво означава да си десен по 
принцип? Да защитаваш свобод-
ната частна инициатива, истинска-
та конкуренция, върховенство-
то на закона, свободата на сло-
вото и т. н. 

Има ли у нас свободна част-
на инициатива при управление-

то на ГЕРБ? Има, ако си близък 
до ГЕРБ. Ако не си, обикновено 
получаваш бухалка от държавна-
та администрация. В този смисъл 
няма и истинска конкуренция, ос-
нована на пазарната стойност на 
продукта, а не на политическата 
принадлежност на неговия про-
изводител.

Има ли у нас върховенство на 
закона? Не, разбира се. Дори бе-
гло запознатите с българските об-
ществени отношения лесно могат 
да прогнозират как ще се отне-

се на-
ш е н -
с к а т а 
Т е м и -
да към 
е д и н 
и л и 
д р у г 
г р а ж -
данин. 
И от-
н о в о 
в о д е -
щ о т о 

е как той се разполага в орбита-
та около властта. Ако е близо до 
нея, обикновено е чист като моми-
на сълза. С мълчаливата подкрепа 
на Борисов и с явната подкрепа на 
неговото МВР за главен прокурор 
бе избран Иван Гешев, за когото 
Иво Прокопиев е олигарх, а Делян 
Пеевски - просто депутат от ДПС.

Има ли у нас свобода на слово-
то? Не, разбира се. И не ни тряб-
ва класацията на "Репортери без 
граници", за да го установим. Дос-
татъчно е да се поразходим из 
нашите граници. И да видим на-
пример какво бе отношението на 
полицаите към онези журналисти, 
които не са от правилните медии, 
в деня, когато бе избран същият 
този Гешев.

Призовал ли е някой от лиде-
рите на "Демократична България" 
да се гласува за БСП? Не, разбира 
се. Независимо какво говорят Бо-
рисов и присъдружният му СДС.  
Достатъчно ли е членството в 
ЕНП, за да покрие всички съмне-
ния относно дясността на ГЕРБ? И 
въобще кога точно си десен - ко-
гато гласуваш, или когато не гла-
суваш за ГЕРБ?

любен оБреТеНов

УВАЖАЕМИ
УПРАВЛЯВАЩИ,

Посвещаваме про-
тестния митинг на ис-
кането на Национална-
та кръгла маса: „Преиз-
числяването на пенси-
ите – условие за спра-
ведливост и нормален 
живот на възрастните 
хора!”

Ако за министър-
председателя и другите 
управляващи „послед-
ните 30 години са най-
хубавото нещо, което 
се е случило на страна-
та ни”, то за болшинство-
то – 1/3 от населението – 
над 2 милиона и полови-
на пенсионери, това са 
години на падение в ка-
чеството на живота им.

През 30-те години 
на преход държавните 
институции извършва-
ха престъпление спря-
мо децата и възрастни-
те хора. Над 50% от пен-
сионерите са с пенсии 
под жизнения минимум. 
През последните години 
управляващите предпо-
читат да задълбочават 
проблемите на децата 
и възрастните хора. Де-
журният им отговор е  
„пари няма”. Прилага се 
принципът на противо-
поставяне на едни гру-
пи пенсионери на други.

Съотношението ста-
ри-нови пенсии е 1:2 и 
повече. Минималните и 
максималните пенсии са 
55% от дохода, на който 
са се пенсионирали. На 
останалите 40% от пен-
сионерите тя е 30-32%. 
Крещяща  несправедли-
вост спрямо тези, които 
са внасяли редовно оси-
гурителни вноски през 
целия си трудов стаж. 
Не се прилагат държав-
ни санкции спрямо ра-
ботодателите, масово 
осигуряващи работещи-
те на минимален осигу-
рителен доход, а плаща-
щи под масата допълни-
телно, за да ги задържат.

Вече 11 години ня-
ма преизчисляване на 
пенсии спрямо средния 
осигурителен доход на 
предходната година. В 
„демократична” Бълга-
рия в държавния бю-
джет пари има за всич-
ко друго, но не и за пре-
изчисляване на пенсии-
те и за децата с уврежда-
ния. Нито една държав-
на институция не се съ-
образява с обективния 
факт, че индивидуалната 
пенсия е отложено пла-
щане, осигурено с плате-
ни осигурителни внос-
ки. Всеки трябва да по-
лучава според това, ко-
ето е внасял. Предложе-
нието ни хората с малък 
осигурителен принос да 
бъдат подпомагани не 
от НОИ, а от социално-
то подпомагане, не сре-
щат разбиране.

Крещяща е необходи-

мостта от преизчислява-
не на пенсиите със сред-
ния осигурителен доход 
от 2018 година. Обеща-
ваното 6,7% индексира-
не от 1 юли 2020 година 
е реално 3,3%. Увеличе-
нието ще бъде предва-
рително стопено с ръста 
на цените и услугите до 
1 юли 2020 г.

     НАСТОЯВАМЕ В Бю-
джет 2020 да се заделят 
необходимите средства 
за преизчисляване на 
пенсиите със средния 
осигурителен доход за 
2018 година.

    Това е справедли-
во искане, което ще да-
де глътка въздух на въз-
растните хора, които с 
труда си изградиха Бъл-
гария, а сега живеят в 
постоянна несигурност 
и лишения.

Нашето искане към 
Народното събрание на 
РБългария и Министер-
ски съвет е:

Преизчислете всички 
пенсии на възрастните 
хора с трудов стаж със 
средния осигурителен 
доход от предходната 
година!

   ГОСПОДА НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Запознахме се с ре-
шенията на Социалната 
комисия към Народно-
то събрание за бюдже-
та на ДОО. 

У нас се утвърждава 
окончателно убеждени-
ето, че държавната по-
литика на Народното 
събрание е геноцид на 
възрастните хора и чрез 
лишаване от поминък на 
хората в селата (то не бя-
ха чуми по животните, то 
не бе чудо), и чрез ли-
шаване от жизненоваж-
ните средства за живот. 
Очакваме да следва ско-
ро чума и по възрастни-
те хора. 

 Вашата социална по-
литика приемаме така: 
„Младите изгонихте и 
продължавате да гони-
те, старите подлагате 
на геноцид”. На вас на-
род не ви трябва. До-
сега продавахте богат-
ството на земята ни на 
чужденци. Сега вече ре-
шихте да разпродавате 
и земята.  

Забравихте  завета на 
дедите ни: „Деца на род-
ний край, пазете си зе-
мите!” Някога княз Бо-
рис Първи произнесе 
великите думи на  ис-
тински български дър-
жавник: „От земята бъл-
гарска един камен не да-
вам!” От политиката ви 
на геноцид ще измрат 
по-възрастните и болни-
те. Но ще останем живи 
достатъчно много и ще 
сме свидетели  на „ви-
довия ви ден”.

Възрастните хора ви 
пречим, защото помним 
и сравняваме качество-
то на живота на народа 

ни преди, по време на 
лошия „тоталитаризъм”, 
и сега в „демократична” 
България. 

Преди нямаше хо-
ра, ровещи в кофите за 
боклук, нямаше клоша-
ри, не бяхме богати, но 
всяка година ходехме на 
семейна почивка, няма-
ше безработни и работе-
щи бедни, нямаше про-
сяци по улиците, няма-
ше решетки по прозор-
ците, нямаше нахапани 
от кучета, нямаше масо-
во ограбване на домове-
те на хората.

Сега ежедневие за 
възрастните хора са 
ограбване, пребиване, 
изнасилване, недостъп-
ност до качествено ле-
чение поради липса на 
пари. 200-300 лева пен-
сия - за къде по-напред? 
Ако не вярвате, да си 
разменим местата. Вие 
да живеете един месец 
с 200-300 лева и с бло-
кирани банкови сметки, 
а ние с вашите заплати.

Вие не пътувате с об-
ществен транспорт, а с 
коли, които обновявате 
на 3-4 години. Може да 
опитате един месец да 
ходите на работа с трам-
вай или автобус.

Сега приемате за нор-
мално 50% от пенсионе-
рите да са под жизнения 
минимум, определен от 
вас. Приемате за нор-
мално за еднакъв при-
нос съотношението ста-
ра-нова пенсия да е ед-
но към две. С максимал-
ните пенсии сте малко 
по-внимателни, защо-
то в бъдеще се вижда-
те с тях. Може да сме 
възрастни хора, но не 
всички сме с деменция 
и алцхаймер. Разсъжда-
ваме нормално, а има-
ме и богат житейски оп-
ит. Затова много ви пре-
чим! Действате с нас по 
сталински: „Има пенси-
онери - има проблеми, 
няма пенсионери - ня-
ма проблеми”. Свидете-
ли сме, че спрямо въз-
растните хора стриктно 
спазвате принципа „раз-
деляй и владей”.  Според 
изявление на ваши ли-
дери ние сме лош мате-
риал и електорат, за кой-
то се сещате преди из-
бори. Затова ще продъл-
жим да се борим за пра-
вата си като европейски 
граждани. Търпимостта 
ни се изчерпва.

Пожелаваме ви да 
гласувате с „разум и по 
съвест”. Надяваме се все 
още да е останала такава 
у вас и да отсъдите спра-
ведливо.

Иначе нашите проте-
сти ще станат безсроч-
ни!

от участниците  
в протестния митинг

 Петицията 
 е подписана от  

1800 души.

От  пенсионерите и гражданите от Шуменска област, участници  
в протестния митинг, състоял се на 2 декември 2019 година в Шумен Призив
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ПеТък, 13 ДекеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Тайните на войната
13:30 Илия Бешков - човекът, 

който се превърна в 
рисунка

14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Виждам птица да лети - 

трибют за Румен Тосков
0:30 Великият Гетсби
2:05 Култура.БГ
3:05 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 14 ДекеМври 
6:00 Внимание, роботика
6:25 Васко да Гама от село 

Рупча
7:30 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди

13:00 Иде нашенската музика с 
Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев        

15:00 Връчване на наградите 
„Сграда на годината 
2019”

16:30 Пловдив - Европейска 
столица на културата 
2019 

17:00 Вечната музика
17:30 Умно село
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Какво ще се случи 2
21:00 „Нощта на скоковете” 

- финален кръг от све-
товния шампионат по 
фрийстайл мотокрос 

22:30 По света и у нас  
22:45 Студио „Х”: Ченгета 2
23:40 Токсини
1:10 Тайните на войната
2:05 Великият Гетсби
3:50 Дойче Веле: Шифт
4:05 Какво ще се случи 2
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика

НеДелЯ, 15 ДекеМври 
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Сламено сираче
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката

14:00 Учителят - Милчо Левиев
15:00 Баща ми бояджията
16:35 Как стигнахме дотук
17:00 Отворени досиета 3: 

Румяна Таслакова. „Вра-
жески” емигрант от „вра-
жеска” радиостанция

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

край 9
21:00 Вилна зона
22:20 По света и у нас
22:35 Раят е на запад
0:25 Какво ще се случи 2
0:50 Студио „Х”: Ченгета 2
1:40 Токсини
3:15 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

3:40 Съкровище в двореца
4:40 Отблизо с Мира

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
13:30 Заговорникът-дипломат
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка“
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас

16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Малки истории
4:15 Законът на Дойл 5
5:00 Още от деня

вТорНик, 17 ДекеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Молитвите на „Графа“
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка“
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 Референдум
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Туризъм.бг
3:45 Извън играта
4:15 Законът на Дойл 5
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 18 ДекеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Камбаните са моите деца
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка“
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ

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

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 България от край до 

край 9
13:30 Кафенето
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:55 Гимназия „Черна дупка“
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:30 Спортист на годината на 

България 2019
22:00 Дюран Дюран - има 

нещо, което трябва да 
знаете

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

ПеТък, 13 ДекеМври 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Пътешествия
7:00 Приключенията на гор-

ските мечоци
7:15 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план                 
9:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

10:45 Европейски маршрути
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Линия Култура
14:45 Ана и нейните братя
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Откакто свят светува  
17:15 Натисни F1
17:30 Отворени досиета: Халил 

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

ване за хора с увреден 
слух

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

личност” 2
0:40 Откакто свят светува  
1:10 Новото познание
1:40 История.bg

2:40 Япония днес
3:00 Култура.БГ
4:00 Пътувай с БНТ 2
4:30 Отдел “Фалшива само-

личност” 2
5:20 Златни ръце
5:30 Време за губене 

съБоТа, 14 ДекеМври 
6:00 Часът на зрителите 
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Вяра и общество 
8:00 Приключенията на гор-

ските мечоци
8:15 Сестрите вампирки 2
9:45 Време за губене 
10:15 Шифт
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм 
14:30 Джинс
15:00 Опера на открито
15:30 Търси се съпруг за мама /

операторът Христо Тотев 
на 80 години/

17:00 Сага за попилените въз-
можности

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Извисяване - концерт 

на вокален октет „Спек-
трум”

19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 Срещи на първия ред
21:00 Концерт на Малина Мой 

/САЩ/
22:00 Есен в Ню Йорк
23:45 По света и у нас
0:00 Днес и утре
0:30 Добър ден с БНТ 2
1:30 Концертен цикъл „Сцена 

и маски“
3:00 Отворени досиета: Халил 

Расим
3:30 По света и у нас

3:45 Есен в Ню Йорк
5:30 Пазители на традициите 

НеДелЯ, 15 ДекеМври 
6:00 Време за губене 
6:30 Рецепта за култура 
7:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
7:45 Вуйчото
8:45 Трябва да има начин
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата          
11:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

12:00 По света и у нас
12:30 Срещи на първия ред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Концерт на Габриела 

Георгиева /сопрано/ и 
Григор Паликаров /пиа-
но/

15:00 Репетиция
15:30 #Агресия
16:00 Черно-бяло кино: „Ка-

рамбол” 
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Иновативно
19:30 Европейски маршрути
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм 
20:30 Връчване на наградите 

„Сграда на годината 
2019”

22:00 Мъж на годината
23:30 По света и у нас
23:45 История.bg
0:45 Добър ден с БНТ 2
1:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

2:45 По света и у нас
3:00 Джинс
3:30 Арт стрийм 
4:00 Мъж на годината
5:30 Туристически маршрути

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
6:00 Пътешественикът сред 

звездите
6:30 Арт стрийм 
7:00 Приключенията на гор-

ските мечоци
7:15 Български уроци
7:30 Защо?
8:00 Пазители на традициите 
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Иновативно
9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ 
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки 
21:30 В близък план 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 2
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:20 Иновативно
2:50 Култура.БГ
3:50 Отдел “Фалшива само-

личност” 2
4:45 Пътешественикът сред 

звездите

вТорНик, 17 ДекеМври
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Приключенията на гор-

ските мечоци
7:15 Български уроци
7:30 Защо?
7:55 5 минути София
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг 
14:00 Линия Култура
14:45 Ще се веселим 
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ 
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки 
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 3
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 2
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:30 Часът на зрителите 
3:00 Култура.БГ
4:00 Песни от рая
4:30 Отдел “Фалшива само-

личност” 2
5:30 Репетиция

срЯДа, 18 ДекеМври
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Иновативно
7:00 Приключенията на гор-

ските мечоци
7:15 Български уроци 
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Срещи на първия ред: 

„Проф. Ивайло Мирчев 
с Владимир Димитров – 
Майстора“

9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ 
11:30 Откакто свят светува 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Съдби човешки
14:00 Линия Култура
14:45 Спи спокойно, Франк 
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ 
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:25 Волейбол /мъже/: Хебър 

/Пазарджик/ - Алуром 
Вирту Варта /Заверче, 
Полша/ 

20:30 Людмила Гурченко
21:15 10 000 крачки 
21:30 Репетиция 
22:00 Отрядът
22:50 Златни ръце
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

личност” 2
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ 
1:40 Линия Култура
2:30 Срещи на първия ред: 

„Проф. Ивайло Мирчев 
с Владимир Димитров – 
Майстора“

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене 
7:00 Приключенията на гор-

ските мечоци
7:15 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм 
9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ 
11:30 Репетиция 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Моят остров е моят дом
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ 
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура 
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки 
21:30 Време за губене 
22:00 Отрядът
22:50 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива само-

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

личност” 2

ПеТък, 13 ДекеМври 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът:
23:00 По света и у нас
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:10 Опера на открито
1:40 Отблизо с Мира
2:40 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите 
5:45 Малки истории

съБоТа, 14 ДекеМври 
6:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

7:00 Новото познание
7:30 В близък план                 
8:00 Един срещу девет
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Капитан Петко войвода: 

„Хайдутин - Бягството”
14:15 Европейски маршрути
14:30 Откакто свят светува 
15:00 Денят започва с Георги 

Любенов
17:45 Олтарите на България
17:55 Баскетбол /мъже/: 

Балкан Ботевград - А1 
Академик София

20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

20:45 Искам Америка
22:15 „Биг бенд Нишвил” /

Сърбия/ и „Ню квартет 
Балаж Бади” /Унгария/

23:15 Пътеки
0:00 Домът на вярата
0:30 По света и у нас
0:45 Рецепта за култура 
1:45 Живот като на кино
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Време за губене 
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм 
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг 

НеДелЯ, 15 ДекеМври 
6:00 Откакто свят светува 
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Един срещу девет
8:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

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

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Капитан Петко войвода: 

„Комита - Хайдушки да-
нък”

14:30 Пазители на традициите 
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги 

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

ски клас на Райна Кабаи-
ванска

22:45 Равновесие
1:00 По света и у нас
1:15 Арена Спорт
2:15 Ленти и документи
3:00 Вяра и общество с Горан 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

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

ване за хора с увреден 
слух

17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Иновативно
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Сграда на годината
2:00 Още от деня
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ 
5:55 5 минути София

вТорНик, 17 ДекеМври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Откакто свят светува 
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Срещи на първия ред: 

„Проф. Ивайло Мирчев 
с Владимир Димитров – 
Майстора“

22:30 Пазители на традициите 
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

срЯДа, 18 ДекеМври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Репетиция 
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм 
21:30 В близък план 
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Знаци по пътя: Никола 

Петков /режисьорът на 
85/

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

край 9
22:30 Репетиция 
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 13 ДекеМври
06.00 „Трансформърс”  еп.13
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова лю-

бов”, еп.8
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.7 еп.31
16.00 „Спасители в планината“, 

с.2 еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“, еп.33
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Завинаги”, 

еп.43
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-

криминална риалити 
поредица, еп.18 (после-
ден)

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка”, с.3 еп.7
00.30 „Стрелата”, с.6 еп.2
01.30 „Вътрешна сигурност“, 

с.7 еп.4
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс”, еп.16
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./ 

съБоТа, 14 ДекеМври
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

еп.15, 16
07.00 „Домашен арест”, с.3 

еп.21, 22
08.00 „Тази събота и неделя” - 

актуален уикенд блок с 
водещи Жени Марчева, 
Алекс Кръстева и Диана 
Любенова

11.00 „Cool...T” - лайфстайл 
предаване с водещ Поли 
Гергушева

12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“  на Георги 

Тошев
13.00 „Завръщане в бъдещето”
15.30 „The Voice“ - музикално 

шоу, международни из-
дания /най-доброто/

16.00 „Мармалад“
18.00 „Карбовски: Втори план”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“
23.00 „Мръсни думи” - коме-

дия, драма (САЩ, 2013), 
режисьор Джейсън 
Бейтман, в ролите: Джей-
сън Бейтман, Рохан Чанд, 
Катрин Хаан, Патриша 
Белчър, Алисън Джани, 
Бет Грант, Филип Бейкър 
Хол, Бен Фалкон и др.

01.00 „Синята бездна” - фан-
тастика, екшън, хорър 
(САЩ, Мексико, 1999), 
режисьор Рени Харлин, 
в ролите: Томас Джейн, 
Сафрон Бъроуз, Самюъл 
Джаксън, Джаклин Мак-
кензи, Майкъл Рапапорт, 
Стелан Скарсгард и др. 
[16+]

НеДелЯ, 15 ДекеМври
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

еп.17, 18
07.00 „Домашен арест”, с.3 

еп.23, 24
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна” еп.12
13.00 „Еди Орела” - спортен, 

драма (Великобритания, 
САЩ, Германия, 2016), 
режисьор Декстър 
Флечър, в ролите: Тарън 
Еджъртън, Хю Джакман, 
Кристофър Уокън, Рюне 
Темте, Тим Макинърни

15.10 „Ice Castles” - спортен, 
романтичен, драма 
(САЩ, Канада, 2010), 
режисьор Доналд Рай, 
в ролите: Тейлър Фърт, 
Роб Мейз, Хенри Чърни, 
Морган Кели, Татяна 
Джоунс и др.

17.00 „120 минути” 
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“ 

- телевизионно шоу, с.6 
(финал)

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

23.30 „Хакер” - екшън, кри-
минален (САЩ, 2015), 
режисьор Майкъл Ман, 
в ролите: Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Тан Вей, 
Уилям Мейпотър, Холт 
Маккалъни, Джон Ортиз 
и др.

02.00 „Съседското момче”

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, еп.14
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 „Ягодова любов” - сери-

ал, еп.9
15.00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.7 еп.32
16.00 „Спасители в планината“ 

- сериал, с.2 еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“ - сериал, еп.34
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Джак Ричър“
22.30 „Медичите“ - еп.2
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Мъртва точка” - с.3 еп.9
01.00 „Стрелата” - с.6 еп.4
01.50 „Вътрешна сигурност“ - 

с.7 еп.6
03.00 bTV Новините /п./
03.30 „Преди обед” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

вТорНик, 17 ДекеМври
06.00 „Трансформърс”  еп.15
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 „Ягодова любов” - сери-

ал, еп.10
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.33
16.00 „Спасители в планината“ 

- сериал, с.2 еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“ - сериал, еп.35

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 „Джак Ричър: Не се връ-
щай“ - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Едуард Зуик, в 
ролите: Том Круз, Даника 
Ярош, Патрик Хюсингър, 
Били Слотър, Сабрина 
Дженарино, Коби Смъл-
дърс и др.

22.30 „Медичите“ - сериал, 
еп.2

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Мъртва точка” - сериал, 
с.3 еп.9

01.00 „Стрелата” - сериал, с.6 
еп.4

01.50 „Вътрешна сигурност“ - 
сериал, с.7 еп.6

03.00 bTV Новините /п./
03.30 „Преди обед” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 18 ДекеМври
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, еп.16
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова лю-

бов” - еп.11
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- с.7 еп.34
16.00 „Спасители в планината“ 

- с.2 еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“ - еп.36

19.00 bTV Новините
20.00 „Денят на независи-

мостта: Нова заплаха“ 
- фантастика, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2016), режисьор Роланд 
Емерих, в ролите: Джеф 
Голдблъм, Лиъм Хем-
суърт, Шарлот Генсбур, 
Вивика Фокс, Сила Уорд, 
Уилям Фиктнър, Майка 
Монро, Джоуи Кинг, Бил 
Пулман, Джъд Хърш и др.

22.30 „Медичите“ - еп.3
23.30 bTV Новините
00.00 „Мъртва точка” - с.3 еп.10
01.00 „Стрелата” - с.6 еп.5
01.50 „Вътрешна сигурност“ - 

с.7 еп.7
03.00 bTV Новините /п./
03.30 „Преди обед” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, еп.17
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова лю-

бов” - еп.12
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- с.7 еп.35
16.00 „Спасители в планината“ 

- с.2 еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“ - еп.37
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Как да бъдеш латино 

любовник“ - комедия 
(САЩ, 2017), режисьор 
Кен Марино, в ролите: 
Еухенио Дербес, Салма 
Хайек, Роб Лоу, Кристен 
Бел, Ракел Уелч, Роб Кор-
дри, Майкъл Сера и др.

22.30 „Медичите“ - еп.4
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Мъртва точка” - с.3 еп.11
01.00 „Стрелата” - с.6 еп.6
01.50 „Вътрешна сигурност“ - 

с.7 еп.8
03.00 bTV Новините /п./
03.30 „Преди обед” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ПеТък, 13 ДекеМври
06.00 „Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.24, 25
08.00 „На всяка цена”
10.30 „Седем часа разлика” 

еп.26
12.45 „Денят, в който земята 

спря” 
15.00 „Завръщането на героя” - 

исторически, комедия 
16.45 „Новаци” 
19.00 „Майка под наем”
20.50 „Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 „Опасностите на Банкок” 

- екшън, криминален, 
трилър (САЩ, Чехия, 
Тайланд, 2008), режисьо-
ри братя Панг, в ролите: 
Никълъс Кейдж, Чарли 
Юнг, Шахкрит Ямнарм, 
Дом Хетракъл и др.

23.00 Премиера в петък: „Аз, 
Ърл и умиращото мо-
миче” - драма, комедия 
(САЩ, 2015), режисьор 
Алфонсо Гомес-Рехон, в 
ролите: Томас Ман, Ар 
Джей Сайлър, Оливия 
Кук, Ник Оферман, Кони 
Бритън, Моли Шанън, 
Джон Бърнтол, Мат Бе-
нет и др.

01.15 „Дъската на дявола” - хо-
рър, психотрилър (САЩ, 
Япония, 2014), режисьор 
Стайлз Уайт, в ролите: 
Оливия Кук, Ана Кото, 
Дарън Кагасов, Бианка 
Сантос и др. [16+]

03.00 „Човекът, който не бе-
ше там” - криминален, 
драма (САЩ, Великобри-
тания, 2001), режисьор 
Джоуел Коен, в ролите: 
Били Боб Торнтън, Фран-
сис Макдорманд, Май-
къл Бадалучо, Джеймс 
Гандолфини

съБоТа, 14 ДекеМври
06.00 „Историята на една ру-

салка” 
08.00 „Завръщането на героя”
10.00 „Фантастичното пъте-

шествие до Оз” 
12.00 „Аз, Ърл и умиращото 

момиче”
14.15 „Амундсен”
16.45 „Опасностите на Банкок”
18.45 „Денят, в който земята 

спря” - фантастика, 
трилър (САЩ, 2008), ре-
жисьор Скот Дериксън, 
в ролите: Киану Рийвс, 
Дженифър Конъли, Кати 
Бейтс, Джейдън Смит, 
Джон Клийс, Джон Хам, 
Кайл Чандлър, Робърт 
Непър и др.

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

21.00 „Домът на Мис Перигрин 
за чудати деца” - фентъ-
зи, приключенски (САЩ, 
2016), режисьор Тим 
Бъртън, в ролите: Ейса 
Бътърфилд, Ева Грийн, 
Самюъл Джаксън, Али-
сън Джани, Джуди Денч, 
Крис О`Дауд, Рупърт Евъ-
рет, Терънс Стамп и др.

23.30 Cinema X: „Дъската на 
дявола: Произходът на 
злото” - хорър, мистъри 
(САЩ, Япония, Китай, 
2016), режисьор Майк 
Фланаган, в ролите: Ели-
забет Рийсър, Лулу Уил-
сън, Аналийз Басо, Хенри 
Томас, Паркър Мак и др. 
[16+]

01.30 „Информаторите” - три-
лър, криминален, драма 
(Германия, САЩ, 2008), 
режисьор Грегор Джор-
дан, в ролите: Били Боб 
Торнтън, Ким Бейсингър, 
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис 
Ифънс, Джон Фостър

НеДелЯ, 15 ДекеМври
06.00 „Бездомници” 
08.00 „Новаци” - комедия, 

романтичен (САЩ, 2010), 
режисьор Майк Милс, 
в ролите: Кристофър 
Плъмър, Юън Макгрегър, 
Мелани Лоран, Горан 
Вишнич и др.

10.00 Телепазар
10.15 „Кунг-фу панда 3” 
12.30 „Ченгето от Бевърли 

Хилс” 
14.45 „11 септември” 
16.45 „Домът на Мис Перигрин 

за чудати деца” 
19.15 Коледна премиера: 

„Цветна Коледа” - ро-
мантичен (тв филм, САЩ, 
2018), режисьор Джейк 
Хелгрен, в ролите: Ники 
Уелън, Майлс Фишър, 
Дафни Зунига, Джули 
Макнивън и др.

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

21.00 „Подводница U-571” - ек-
шън, военен (САЩ, Фран-
ция, 2000), режисьор 
Джонатан Мостоу, в ро-
лите: Матю Макконъхи, 
Бил Пакстън, Харви Кай-
тел, Джон Бон Джоуви, 
Томас Кречман и др.

23.15 „Лошият лейтенант: 
Пристанище на служба - 
Ню Орлиънс” - кримина-
лен, драма (САЩ, 2009), 
режисьор Вернер Хер-
цог, в ролите: Никълъс 
Кейдж, Ева Мендес, Вал 
Килмър, Феруза Болк, 
Шей Уигъм, Майкъл 
Шанън, Брад Дуриф и др. 
[16+]

01.45 „Крадец на животи” 
- криминален, психот-
рилър (САЩ, Австралия, 
2004), режисьор Ди Джей 
Карусо, в ролите: Андже-
лина Джоли, Итън Хоук

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ 

еп.26
08.00 „Двойна самоличност“ 
10.15 „Седем часа разлика“ с.2 

еп.1
12.15 Телепазар
12.30 „Не можеш да избягаш“ 
14.30 „Подводница U-571“
16.45 „Бейб“ 
18.45 „Високо в небето“ - 

драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
Джейсън Райтман, в 
ролите: Джордж Клуни, 
Ана Кендрик, Джейсън 
Бейтман, Вера Фармига, 
Дани Макбрайд, Джей 
Кей Симънс, Зак Галифа-
накис, Сам Елиът, Мела-
ни Лински и др.

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

21.00 Премиера: „Категория 
5“ - екшън, трилър (САЩ, 
България, 2018), режи-
сьор Роб Коен, в ролите: 
Маги Грейс, Тоби Кебъл, 
Бен Крос, Райън Куонтън, 
Атанас Сребрев, Веселин 
Троянов и др.

23.15 „Затворници“ - кримина-
лен, драма (САЩ, 2013), 
режисьор Дени Вилньов, 
в ролите: Хю Джакман, 
Джейк Джиленхол, Вайо-
ла Дейвис, Мария Бело, 
Терънс Хауърд, Мелиса 
Лио, Пол Дейно, Уейн 
Дювал и др.

02.15 „Седем часа разлика“ /п./ 
с.2 еп.1

03.15 „Лошият лейтенант: 
Пристанище на служба - 
Ню Орлиънс“ - кримина-
лен, драма (САЩ, 2009), 
режисьор Вернер Хер-
цог, в ролите: Никълъс 
Кейдж, Ева Мендес, Вал 
Килмър, Феруза Болк, 
Шей Уигъм

вТорНик, 17 ДекеМври
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ 

с.2 еп.1
08.00 „Ритъмът на греха“
10.30 „Седем часа разлика“ с.2 

еп.2, 3
12.30 Телепазар
12.45 „Домът на Мис Перигрин 

за чудати деца“
15.15 „Джобс“ - биографичен, 

драма (САЩ, Швейцария, 
2013), режисьор Джошуа 
Майкъл Стърн, в ролите: 
Аштън Къчър, Дърмът 
Мълроуни, Джош Гад, 
Лукас Хаас, Матю Мо-
дийн, Джей Кей Симънс, 
Джеймс Уудс и др.

17.45 Телепазар
18.00 „Затворници“ - кримина-

лен, драма (САЩ, 2013), 
режисьор Дени Вилньов, 
в ролите: Хю Джакман, 
Джейк Джиленхол, Вайо-
ла Дейвис, Мария Бело, 
Терънс Хауърд, Мелиса 
Лио, Пол Дейно, Уейн 
Дювал и др.

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

21.00 Премиера: „Джунгла“ - 
трилър, биографичен, 
драма (Австралия, 
Колумбия, Великобри-
тания, 2017), режисьор 
Грег Маклийн, в ролите: 
Даниел Радклиф, Ясмин 
Касим, Луис Хосе Лопес, 
Лили Съливан, Яцек Ко-
ман и др.

23.30 „Високосна година“ - 
комедия, романтичен 
(САЩ, Ирландия, 2010), 
режисьор Ананд Тъкър, 
в ролите: Ейми Адамс, 
Матю Гуд, Адам Скот, 
Джон Литгоу, Доминик 
Макелигът и др.

01.30 „Седем часа разлика“ /п./ 
с.2 еп.2, 3

03.30 „Джобс“ /п./ 

срЯДа, 18 ДекеМври
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ 

с.2 еп.2, 3
08.15 „Бейб“ 
10.15 „Седем часа разлика“ с.2 

еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 „Категория 5“
14.45 „Кунг-фу панда 3“ 
16.45 „Цветна Коледа“ - ро-

мантичен (тв филм, САЩ, 
2018), режисьор Джейк 
Хелгрен, в ролите: Ники 
Уелън, Майлс Фишър, 
Дафни Зунига, Джули 
Макнивън и др.

18.30 Телепазар
18.45 „Аз, Ърл и умиращото 

момиче“ - драма, коме-
дия (САЩ, 2015), режи-
сьор Алфонсо Гомес-Ре-
хон, в ролите: Томас Ман, 
Ар Джей Сайлър, Оливия 
Кук, Ник Оферман, Кони 
Бритън, Моли Шанън, 
Джон Бърнтол, Мат Бе-
нет и др.

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

21.00 „Ченгето от Бевърли 
Хилс 2“ - екшън, комедия 
(САЩ, 1987), режисьор 
Тони Скот, в ролите: Еди 
Мърфи, Джъдж Райн-
холд, Юрген Прохнов, 
Бригите Нилсен и др.

23.15 „Другата в мен“ - трилър, 
криминален, драма, 
екшън (САЩ, Австралия, 
2007), режисьор Нийл 
Джордан, в ролите: 
Джоди Фостър, Терънс 
Хауърд, Навийн Андрюз, 
Ники Кат, Мери Стийн-
бъргън, Луис Да Силва 
мл., Зоуи Кравиц и др. 
[14+]

01.45 „Седем часа разлика“ с.2 
еп.4, 5

03.45 „Дъската на дявола: Про-
изходът на злото“ 

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06.00 „Седем часа разлика“ /п./ 

с.2 еп.4, 5
08.00 „Пазители“ 
10.00 „Седем часа разлика“ с.2 

еп.6, 7
12.15 „Високосна година“
14.15 „Бродуейска терапия“ 
16.15 „Джем и холограмите“
19.00 „Аз, проклетникът“ - ани-

мация, комедия, семеен 
(САЩ, 2010), режисьори 
Пиер Кофен и Крис Рено

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

21.00 „Съучастникът“ - трилър, 
криминален, драма 
(САЩ, 2004), режисьор 
Майкъл Ман, в ролите: 
Том Круз, Джейми Фокс, 
Джейда Пинкет-Смит, 
Марк Ръфало, Питър 
Бърг, Брус Макгил, Деби 
Мазар, Хавиер Бардем и 
др. [14+]

23.30 „Добряците“ - екшън, 
трилър (САЩ, Вели-
кобритания, Дания, 
Швеция 2014), режисьор 
Хенрик Рубен Генц, в 
ролите: Джеймс Франко, 
Кейт Хъдсън, Омар Си, 
Том Уилкинсън, Ана 
Фрил и др. [14+]

01.30 „Лошият лейтенант: 
Пристанище на служба - 
Ню Орлиънс“ - кримина-
лен, драма (САЩ, 2009), 
режисьор Вернер Хер-
цог, в ролите: Никълъс 
Кейдж, Ева Мендес, Вал 
Килмър, Феруза Болк, 
Шей Уигъм, Майкъл 
Шанън, Брад Дуриф и др. 
[16+]

04.00 „Цената на свободата“ - 
трилър (тв филм, Канада, 
2017), режисьор Джон 
Л`Екюър, в ролите: Кели 
Уилямс, Ниъм Уилсън, 
Сарейн Бойлан

ПеТък, 13 ДекеМври
06.00 „Двама бащи, двама си-

нове”  с.3 еп.5, 6
07.00 „Столичани в повече” /п./ 

- сериал
08.00 „Модерно семейство” 

/п./ - сериал
09.00 „Комиците и приятели” 

/п./ - комедийно шоу 
(2019 пролет), еп.28, 29

10.00 Премиера: „Елхички 5” - 
комедия, семеен (Русия, 
2016), режисьори Тимур 
Бекмамбетов, Вадим 
Перелман, Индар Джен-
дубаев и др., в ролите: 
Константин Хабенский, 
Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Гоша Куценко, 
Мария Шукшина и др.

12.00 „Кое е това момиче” /п./ 
13.00 „Полицаят от Рубльовка” 
14.00 „Модерно семейство” 
14.30 „Модерно семейство” 
15.00 „Новите съседи” 
16.30 „На гости на третата пла-

нета”  еп.122
17.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп.30, 31

18.00 „Кое е това момиче”  с.5 
еп.4, 5

19.00 „Столичани в повече”  
с.12 еп.10

20.00 „Новите съседи”  с.5-7 
еп.17

21.30 „На гости на третата пла-
нета” 

22.00 Премиера: „Модерно 
семейство”  с.9 еп.12, 13

23.00 „Полицаят от Рубльовка”  
еп.4

00.00 „Елхички 5” - комедия, 
семеен (Русия, 2016)

02.00 „Двама бащи, двама си-
нове” 

03.00 „Кое е това момиче” 
04.00 „Столичани в повече” 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове” 
съБоТа, 14 ДекеМври

06.00 „Двама бащи, двама си-
нове”  с.3 еп.7, 8

07.00 „Слънчева Филаделфия”  
с.11 еп.5, 6

08.00 „Полицаят от Рубльовка” 
10.00 „Шрек 2” - анимация, 

комедия, приключенски 
(САЩ, 2004), режисьори 
Кели Асбъри, Андрю 
Адъмсън и Конрад Вър-
нън

12.00 „Лапички” - фентъзи, 
семеен, приключенски 
(Австралия, Великобри-
тания, 1997), режисьор 
Карл Зуики, в ролите: 
Били Конъли (глас), 
Нейтън Кавалери, Емили 
Франсоа, Хийт Леджър и 
др.

14.00 „Бруклин 99”  еп.5, 6
15.00 „Столичани в повече” 
16.00 „Новите съседи” 
19.30 „На гости на третата пла-

нета” 
20.30 „Ела, изпей!” - анимация, 

музикален, комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Гарт Дженингс

22.30 „Бруклин 99”  еп.5, 6
23.30 „Столичани в повече” 
01.30 „Слънчева Филаделфия” 
02.30 „Двама бащи, двама си-

нове” 
03.00 „Бруклин 99” 
04.00 „Слънчева Филаделфия” 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове” 

НеДелЯ, 15 ДекеМври
06.00 „Двама бащи, двама си-

нове”  с.3 еп.9, 10
07.00 „Слънчева Филаделфия”  

с.11 еп.7, 8
08.00 „Полицаят от Рубльовка” 
10.00 „Ела, изпей!” - анимация, 

музикален, комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Гарт Дженингс

12.00 „Елхички 5” - комедия, 
семеен (Русия, 2016), ре-
жисьори Тимур Бекмам-
бетов, Вадим Перелман, 
Индар Джендубаев и др., 
в ролите: Константин 
Хабенский, Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Гоша 
Куценко, Мария Шукши-
на и др.

14.00 „Бруклин 99”  еп.7, 8
15.00 „Столичани в повече” 
16.00 „Новите съседи” 
19.30 „На гости на третата пла-

нета” 
20.30 „Шрек 2” - анимация, 

комедия, приключенски 
(САЩ, 2004), режисьори 
Кели Асбъри, Андрю 
Адъмсън и Конрад Вър-
нън

22.30 „Бруклин 99”  еп.7, 8
23.30 „Столичани в повече” 
01.30 „Слънчева Филаделфия” 
02.30 „Двама бащи, двама си-

нове” 
03.00 „Бруклин 99” 
04.00 „Слънчева Филаделфия” 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове” 

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
06.00 „Двама бащи, двама си-

нове“  с.3 еп.11, 12
07.00 „Столичани в повече“ 
08.00 „Модерно семейство“ 
09.00 „Комиците и приятели“ 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп.30, 31

10.00 „Еди Орела“ - спортен, 
драма (Великобритания, 
САЩ, Германия, 2016), 
режисьор Декстър 
Флечър, в ролите: Тарън 
Еджъртън, Хю Джакман, 
Кристофър Уокън, Рюне 
Темте, Тим Макинърни и 
др.

12.00 „Кое е това момиче“ 
13.00 „Полицаят от Рубльовка“ 
14.00 „Модерно семейство“ 
15.00 „Новите съседи“ 
16.30 „На гости на третата пла-

нета“  еп.123
17.00 Премиера: „Преспав“  

еп.1
18.00 „Кое е това момиче“  с.5 

еп.6, 7
19.00 „Столичани в повече“  

с.12 еп.11
20.00 „Новите съседи“  с.5-7 

еп.18
21.30 „На гости на третата пла-

нета“ 
22.00 Премиера: „Модерно 

семейство“  с.9 еп.14, 15
23.00 „Полицаят от Рубльовка“  

еп.5
00.00 „Американски пай: От-

ново заедно“ - комедия 
(САЩ, 2014), режисьори 
Джон Хъруиц и Хейдън 
Шлосбърг, в ролите: 
Джейсън Бигс, Алисън 
Ханигън, Шон Уилям 
Скот, Юджийн Леви, Тара 
Рийд, Мена Сувари, Нийл 

Харис и др. [14+]
02.00 „Двама бащи, двама си-

нове“ 
03.00 „Кое е това момиче“ 
04.00 „Столичани в повече“ 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове“ 
вТорНик, 17 ДекеМври

06.00 „Двама бащи, двама си-
нове“  с.3 еп.13, 14

07.00 „Столичани в повече“ 
08.00 „Модерно семейство“ 
09.00 „Преспав“ 
10.00 „В ритъма на Коледа“ - 

драма (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Брайън 
Робъртс, в ролите: Джа-
нел Уилямс, Тери Елис, 
Синди Херън, Рона Бенет 
и др.

12.00 „Кое е това момиче“ 
13.00 „Полицаят от Рубльовка“ 
14.00 „Модерно семейство“ 
15.00 „Новите съседи“ 
16.30 „На гости на третата пла-

нета“  еп.124
17.00 Премиера: „Преспав“  

еп.2
18.00 „Кое е това момиче“  с.5 

еп.8, 9
19.00 „Столичани в повече“  

с.12 еп.12
20.00 „Новите съседи“  с.5-7 

еп.19
21.30 „На гости на третата пла-

нета“ 
22.00 Премиера: „Модерно 

семейство“  с.9 еп.16, 17
23.00 „Полицаят от Рубльовка“  

еп.6
00.00 „В ритъма на Коледа“ - 

драма (тв филм, Канада, 
2016)

02.00 „Двама бащи, двама си-
нове“ 

03.00 „Кое е това момиче“ 

04.00 „Столичани в повече“ 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове“ 
срЯДа, 18 ДекеМври

06.00 „Двама бащи, двама си-
нове“  с.3 еп.15, 16

07.00 „Столичани в повече“ 
08.00 „Модерно семейство“ 
09.00 „Преспав“ 
10.00 „Магия в полунощ“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Уди Алън, в ролите: Ема 
Стоун, Колин Фърт, Ан-
тония Кларк, Марша Гей 
Хардън, Хамиш Линклей-
тър, Джаки Уивър, Ерика 
Лиърсен и др.

12.00 „Кое е това момиче“ 
13.00 „Полицаят от Рубльовка“ 
14.00 „Модерно семейство“ 
15.00 „Новите съседи“ 
16.30 „На гости на третата пла-

нета“  еп.125
17.00 „Преспав“  еп.3
18.00 „Кое е това момиче“  с.5 

еп.10, 11
19.00 „Столичани в повече“  

с.12 еп.13
20.00 „Новите съседи“  с.5-7 

еп.20
21.30 „На гости на третата пла-

нета“ 
22.00 Премиера: „Модерно 

семейство“  с.9 еп.18, 19
23.00 „Полицаят от Рубльовка“  

еп.7
00.00 „Магия в полунощ“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 2014)

02.00 „Двама бащи, двама си-
нове“ 

03.00 „Кое е това момиче“ 
04.00 „Столичани в повече“ 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове“ 

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06.00 „Двама бащи, двама си-

нове“  с.3 еп.17, 18
07.00 „Столичани в повече“ 
08.00 „Модерно семейство“ 
09.00 „Преспав“ 
10.00 „Добре дошли в джунг-

лата“ - екшън, приклю-
ченски, комедия (Пуерто 
Рико, САЩ, Великобри-
тания, 2013), режисьор 
Роб Мелцър, в ролите: 
Жан-Клод Ван Дам, Адам 
Броуди, Роб Хюбъл

12.00 „Кое е това момиче“ 
13.00 „Полицаят от Рубльовка“ 
14.00 „Модерно семейство“ 
15.00 „Новите съседи“ 
16.30 „На гости на третата пла-

нета“  еп.126
17.00 Премиера: „Преспав“  

еп.4
18.00 „Кое е това момиче“  с.5 

еп.12, 13
19.00 „Столичани в повече“  

с.13 еп.1
20.00 „Новите съседи“  с.5-7 

еп.21
21.30 „На гости на третата пла-

нета“ 
22.00 Премиера: „Модерно 

семейство“  20 еп. с.9 
еп.20, 21

23.00 „Полицаят от Рубльовка“  
еп.8

00.00 „Добре дошли в джунг-
лата“ - екшън, приклю-
ченски, комедия (Пуерто 
Рико, САЩ, Великобрита-
ния, 2013)

02.00 „Двама бащи, двама си-
нове“ 

03.00 „Кое е това момиче“ 
04.00 „Столичани в повече“ 
05.00 „Двама бащи, двама си-

нове“ 
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ПеТък, 13 ДекеМври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Сянката на Елена” - се-

риал, 6 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Сянката на Елена” - се-

риал, 7 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: „17 мига 

от пролетта” (1973 г.) , 9 
епизод (п)

18.05 „Холивудски знаменито-
сти”

18.30 „Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „17 мига 

от пролетта” (1973 г.)
21.40 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
22.40 Новини (п)
23.10 „България се събужда” с 

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

водещ Нора Стоичкова 
(п)

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

03.10 „За историята - свобод-
но” (п)

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

06.30 Актуален коментар

съБоТа, 14 ДекеМври
07.00 „Чудото на вкаменената 

сватба” - документален 
филм

07.30 „Холивудски знаменито-
сти”

07.55 „Миа и аз” - детски сери-
ал

08.30 „Преселение” - докумен-
тален филм  

09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица”   
10.30 „Библейски загадки” - до-

кументален филм  
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб”  
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински  

14.30 „Професия Турист”: Сар-
диния /V част/

15.00 „Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.10 „Романови” - документа-
лен филм, II част

16.55 Киносалон БСТВ: „17 мига 
от пролетта” (1973 г.) , 10 
епизод  

18.05 „Холивудски знаменито-
сти”

18.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: „Сибир-
ският бръснар” (1998 г.), 
Русия/Франция/Италия

22.50 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски  

23.50 Новини  
00.20 „Културен фронт” с Юлия 

Владимирова  
01.20 „Дискусионен клуб”)
02.20 „Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова  

04.00 „За историята - свобод-
но”  

05.00 „Лява политика” с водещ 
Александър Симов  

06.00 „Не се страхувай” с Васил 
Василев  

НеДелЯ, 15 ДекеМври
07.00 „Дьлбокият корен” - до-

кументален филм
07.30 „Холивудски знаменито-

сти”
07.55 „Миа и аз” - детски сери-

ал
08.30 „Библейските загадки” - 

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

диния /V част/  
10.00 „Шевица”  
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски  
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Романови” - документа-

лен филм, ІII част
14.00 „Културен фронт” с Юлия 

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

брано от следобедния 
блок на БСТВ

15.40 Киносалон БСТВ: „Сибир-
ският бръснар” (1998 г.), 
Русия/Франция/Италия

18.30 „Гласове” с водещ Явор 
Дачков

19.30 Новини
20.00 Киносалон 

БСТВ:”Госпожица Юлия” 
(2014г.), Норвегия/ Вели-
кобритания/Ирландия

22.10 „Гласове” с водещ Явор 
Дачков  

23.10 Новини  
23.40 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски  
00.40 „Дискусионен клуб”   

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знамени-

тости“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Безценната перла“- се-

риал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Гласове“ с водещ Явор 

Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Безценната парла“- се-

риал
14.00 „Следобед с БСТВ“ с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Госпо-

жица Юлия“ (2014г.), Нор-
вегия/ Великобритания/
Ирландия

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

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 „Не се страхувай“ с Васил 
Василев

21.00 Киносалон БСТВ: „17 мига 
от пролетта“ (1973 г.) 11 
епизод

22.00 „Червен картон“ - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 „Гласове“ с водещ Явор 

Дачков (п)
02.30 „Общество и култура“ с 

водещ Иван Гранитски (п)
04.00 „Следобед с БСТВ“ с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.00 „Не се страхувай“ с Васил 

Василев (п)

вТорНик, 17 ДекеМври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Безценната перла“- се-

риал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Не се страхувай“ с Васил 

Василев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Безценната перла“ - се-

риал
14.00 „Следобед с БСТВ“ с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
17.00 Киносалон БСТВ: „17 мига 

от пролетта“ (1973 г.) , 11 
епизод (п)

18.05 „Холивудски знаменито-
сти“

18.30 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „17 мига 

от пролетта“ (1973 г.) 12 
епизод

21.30 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов (п)

22.30 Новини (п)
23.00 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.00 „Общество и култура“ с 

водещ Иван Гранитски (п)
02.00 „Не се страхувай“ с Васил 

Василев (п)
03.00 „Червен картон“ - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

06.30 Актуален коментар (п)

срЯДа, 18 ДекеМври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Безценната перла“ - се-

риал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Лява политика“ с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Безценната перла“ - се-

риал
14.00 „Следобед с БСТВ“ с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
17.00 Киносалон БСТВ: „17 мига 

от пролетта“ (1973 г.) , 12 
епизод (п)

18.05 „Холивудски знаменито-
сти“

18.30 „За историята - свобод-
но“ с водещ Искра Баева

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Рибо-

лов в Патагония“ (2012 г.), 
Аржентина

21.50 „За историята - свобод-
но“ с водещ Искра Баева 
(п)

22.50 Новини (п)
23.20 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.20 „Гласове“ с водещ Явор 

Дачков (п)
02.20 „Лява политика“ с водещ 

Александър Симов (п)
03.30 „Дискусионен клуб“ с 

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

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

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Безценната перла“ - се-

риал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „За историята - свобод-

но“ с водещ Искра Баева 
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Безценната перла“ - се-

риал
14.00 „Следобед с БСТВ“ с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.45 Киносалон БСТВ: „Рибо-

лов в Патагония“ (2012 г.), 
Аржентина

18.05 „Холивудски знаменито-
сти“

18.30 „Студио Икономика“ с 
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Из-

искана кухня“ (2012г.) 
Франция

22.05 „Студио Икономика“ с 
водещ Нора Стоичкова 
(п)

23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 „Лява политика“ с водещ 

Александър Симов (п)
02.30 „За историята - свобод-

но“ с водещ Искра Баева 
(п)

03.30 „Не се страхувай“ с во-
дещ Васил Василев (п)

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

06.30 Актуален коментар (п)

ПеТък, 13 ДекеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 4
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Под прикритие” – сери-
ен филм, сезон 1

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

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

сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм

съБоТа, 14 ДекеМври
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Падингтън 2”  – с уч. на 

Хю Грант, Брендън Глий-
сън, Сали Хокинс и др.

14.50 „Виж кой говори сега” – с 
уч. на Джон Траволта, 
Кърсти Али, Дейвид Га-
лахър, Олимпия Дукакис, 
Джордж Сегал и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Междузвездни войни: 

Последните джедаи” 
(премиера) – с уч. на 
Марк Хамил, Кери Фи-
шър, Адам Драйвър, 
Дейзи Ридли, Джон Бойе-
га, Оскар Айзък, Лупита 
Нионго и др.  

23.10 „Автомобил 19” – с уч. 
на Пол Уокър, Найма 
Маклийн, Лейла Хайда-
риан и др.

01.00 „Небраска” – с уч. на Брус 
Дърн, Уил Форте и др.

04.30 „Виж кой говори сега” – с 
уч. на Джон Траволта, 
Кърсти Али, Дейвид Га-
лахър, Олимпия Дукакис, 
Джордж Сегал и др. /п/ 

НеДелЯ, 15 ДекеМври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Снежен блян” (премие-

ра) –  с уч. на Дийн Кейн, 
Кристи Суонсън, Арън 
Буххолц, Лизи Бойс и др.

14.15 „Нашата коледна песен” 
(премиера)  – с уч. на 
Бека Тобин, Кевин МакГа-
ри, Кендра Тиминс и др.

16.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

16.55 Неделята на NOVA – пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Снежни кучета”– с уч. на 

Куба Гудинг мл., Джеймс 
Кобърн, Сиско, М. Емет 
Уолш, Греъм Грийн и др.

22.00 „Железопътни тигри” 
(премиера) – с уч. на 
Джеки Чан, Джейси Чан, 
Хироуки Икеучи и др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.10 „Коварен капан: част 2” 
–  с уч. на Патрик Уилсън, 
Роуз Бърн, Барбара Хър-
ши, Лин Шайе и др.

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 5 /п

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе“ – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA 
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 4 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни“ – теле-
визионна игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата“ – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Под прикритие” – сери-
ен филм, сезон 1

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

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

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

сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/ 

вТорНик, 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, сезон 4 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни“ – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата“ – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Под прикритие” – сери-
ен филм, сезон 1

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

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

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

сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/

срЯДа, 18 ДекеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 4 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни“ – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата“ – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Под прикритие” – сери-
ен филм, сезон 1

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

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

риен филм, сезон 5
00.30 „Худини и Дойл” – сери-

ен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/

ЧеТвърТък, 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, сезон 4
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни“ – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата“ – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Под прикритие” – сери-
ен филм, сезон 1

22.00 „Кошмари в кухнята” – 
риалити

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

риен филм, сезон 5
00.30 „Худини и Дойл” – сери-

ен филм
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 5 /п/

ПеТък, 13 ДекеМври
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

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

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

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

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

съБоТа, 14 ДекеМври
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър  Владимиров
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Социална мрежа” 
09:15 „Парчета от реалността”
09:30 „Другото лице” 
10:00 „Интервю
10:45 Топ Шоп
11:00 „Резултатът”
11:30 „Спорт в обектива”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30  „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Резултатът”
13:45 Топ Шоп
14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
14:45 Телемаркет
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров- 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина 

Анева” 
17:00 “Офанзива
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

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

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

НеДелЯ, 15 ДекеМври
07:00 „Парламентът на фокус” 
08:00  „Пулс” – здравно преда-

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

нов- 
11:45  Телемаркет 
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на фокус” - 
13:30 „Парчета от реалността”
13:45 Телестар
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” - 
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
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 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00  Повторения

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров -
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”  
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ

вТорНик, 17 ДекеМври
06:00 „Социална мрежа”  
07:00 „Всяка сутрин” 
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс”  
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”  
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ

срЯДа, 18 ДекеМври
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ1
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

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

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

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

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

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 Повторения
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ПеТък, 13 ДекеМври
08:00  Новости
08:30  Телеканал «Доброе утро»
09:00  «Модный приговор» (6+)
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:30  «Человек и закон» с Алексеем 

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

ше всех!». Новый сезон (0+)
22:00  «Вечерний Ургант» (16+)
22:50  Сергей Светлаков в комедии 

«Жених» (12+)
00:25  Дмитрий Власкин, Ирина 

Антоненко, Алексей Макла-
ков, Владимир Епифанцев в 
фильме «Эластико» (12+)

01:50  Борис Щербаков, Эммануил 

Виторган, Ирина Метлицкая в 
фильме «Выкуп» (16+)

03:20  «Про любовь» (16+)
04:05  «Наедине со всеми» (16+)
05:00  Телеканал «Доброе утро

съБоТа, 14 ДекеМври

08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:45  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  Премьера. «Открытие Китая» 

с Евгением Колесовым (12+)
10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:20  Юрий Торсуев, Владимир 

Торсуев, Николай Гринько, 
Василий Скромный, Евгений 
Весник, Николай Караченцов 
в фильме «Приключения 
Электроника» (0+)

15:20  «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» (16+)

17:55  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Виталий Хаев, Елизавета Ко-

нонова в комедии «Как я стал 
русским» (16+)

23:30  Премьера. Ирина Антоненко, 

Андрей Назимов, Денис Ко-
сяков, Ингрид Олеринская в 
фильме «Отрыв» (16+)

00:55  Марина Зудина, Николай 
Стоцкий, Татьяна Доронина, 
Нина Русланова в фильме 
«Валентин и Валентина» (6+)

02:25  Лариса Лужина, Вячеслав 
Тихонов, Леонид Быков в 
фильме «На семи ветрах» 
(12+)

04:30  Кирилл Плетнёв в фильме 
«Три дня до весны» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Три дня до весны» (12+)

НеДелЯ, 15 ДекеМври

06:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:00  «Часовой» (12+)
07:25  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

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

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

10:10  «Видели видео?» (6+)
11:00  Новости (с субтитрами)

11:15  «Видели видео?» (6+)
13:10  Дмитрий Харатьян, Михаил 

Мамаев, Александр Домога-
ров, Виктор Раков, Наталья 
Гундарева, Людмила Гурчен-
ко, Кристина Орбакайте в 
фильме «Гардемарины — 3» 
(16+)

15:15  «Романовы» (12+)
17:15  Премьера. «Три аккорда». 

Большой праздничный кон-
церт (16+)

20:00  «Время»
20:45  «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
21:45  Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» (16+)

23:30  Ирина Старшенбаум, Павел 
Прилучный, Артём Сучков, 
Варвара Бородина в комедии 
«Килиманджара» (16+)

00:50  Евгений Миронов, Чулпан 
Хаматова в фильме «Синдром 
Петрушки» (16+)

02:30  Леонид Быков в фильме 
«Алёшкина любовь» (12+)

03:55  «Про любовь» (16+)

ПеТък, 13 ДекеМври
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:45 Кто против?
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:30 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной 
музыкальной премии „Виктория“

00:15 Белая студия. Александр Кузнецов
01:05 Трижды о любви. Х/ф
02:35 Не в парнях счастье. Х/ф

съБоТа, 14 ДекеМври
05:00 Утро России. Суббота
08:20 По секрету всему свету
08:40 Местное время. Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пешком... Москва - Звенигородское 

шоссе

11:10 Пятеро на одного
11:50 „Измайловский парк“. Большой 

юмористический концерт
13:45 Хочу быть счастливой. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Судьба обмену не подлежит. Х/ф
23:30 Романтика романса
00:25 Две женщины. Х/ф
02:15 Люба. Любовь
05:20 Пешком... Москва 

НеДелЯ, 15 ДекеМври
05:45 Не в парнях счастье. Х/ф
07:30 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома 
11:40 Смеяться разрешается
13:50 Сердечные раны. Х/ф
17:20 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
„Синяя Птица“

19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Обменяйтесь кольцами. Х/ф
02:05 Дорогая моя доченька. Х/ф
03:40 Когда все дома 

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком
ПеТък, 13 ДекеМври

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Седмичник с Владо Бере-

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

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

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
04:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 14 ДекеМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
12:00 Ключът към успеха 

12:30 Светът и всичко в него - 
избрано 

13:00 Времена и нрави - избра-
но 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

16:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм - 14еп.

19:00 България на живо - с Иво 
Божков 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

22:00 Интересно със Славчо 
Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

04:30 България, която съгра-
дихме - Документален 
филм - 14еп.

05:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
06:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 

НеДелЯ, 15 ДекеМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
10:00 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм - 10еп. 

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - избра-
но 

22:00 Седмичник с Владо Бере-
ану - с Владо Береану 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - избра-

но 
04:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
05:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

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

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

Колев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 България на живо - с Иво 

Божков 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 

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

Колев 

вТорНик, 17 ДекеМври
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Времена и нрави - избра-

но 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

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

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

Колев 
20:00 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
21:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
22:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
04:30 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
05:30 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 18 ДекеМври

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
14:15 Светът и всичко в него - 

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

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
12:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
13:00 Новини 
13:15 ЕвроДикоФ - със Сашо 

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

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

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

06:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ПеТък, 13 ДекеМври
07.45 Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „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“ - 

поздравителен концерт  
на живо  

18.30  „Прокудени от бащин 
край“  повторение  

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

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

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

22.00  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

22.30  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   повторение 
01.00  “Дискусионно студио”  

повторение   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“  повторение 
03.00  “Директно за култура „ с 

водещ Любомир Захари-
ев  повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  

повторение   
06.45  Дискусионно студио” 

повторение 
съБоТа, 14 ДекеМври

07.45 Новини  повторение 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков  
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия  на живо 

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

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

та“ - документална поре-
дица

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

даване за българите в 
чужбина  на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване  на 
живо 

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

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

гарско” с Галя Асенова 
22.30  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия  повторение  

23.00  „Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков   
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение  + 
Другата история 

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

03.15  „Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване  пов-
торение 

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

НеДелЯ, 15 ДекеМври 
07.45 Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо  
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   на 
живо 

14.00  Разбулване -  повторе-
ние 

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

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

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

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

18.15  Класическа музика 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ „СКАТ”  на живо 

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

информационна емисия 
на ТВ „СКАТ”  на живо 

22.30  „Час по България“  пов-
торение  

23.30  „Фронтално”   повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  „Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край -  повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   повто-
рение 

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

06.45 „Дискусионно студио”  
повторение  

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 Алтернативи – повторе-

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

ние  
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ „СКАТ“ 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

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

20.00 Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

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

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00 Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение  

03.00  Телевизионен форум  
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

вТорНик, 17 ДекеМври
07.45 Новини повторение 
08.00 „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 „Директно за културата“
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

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

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ „СКАТ“ 
на живо 

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

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

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

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

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

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00 “Дискусионно студио”  
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  „Разбулване“ - повторе-
ние

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

срЯДа, 18 ДекеМври
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

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

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

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

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ „СКАТ“ 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

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

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

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
02.30  „Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30 Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение 

06.45  Дискусионно студио”  

ЧеТвърТък, 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  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ „СКАТ“ 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

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

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

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

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00 “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00  „Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 
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фигурафикс можете да поръчате на телефон: 0877 72 10 40 и 
на: https://biotica.bg/figurafix-za-otslabvane-i-styagane-na-kozhata 

или в повечето аптеки в страната.

ЦеНа: 
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо 42 лв.)
2 бр. х 38 лв + безплатна доставка (общо 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо 105 лв.)

Българин създаде 
терапия, която рязко 

намалява теглото

УКРЕПВАНЕ НА 
ПРОСТАТАТА

„ПРОсТАТИЗАЛ ПЛЮс“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

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

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

атанас големеев,
гр. ямбол

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

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

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

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

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

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

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

Простатизал Плюс 
спомага и за стиму-
лиране на сексуална-
та енергия при мъжете.

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

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

Проф. Ан-
гелов реши 
да помогне 
на жена си 
да се отърве 
от затлъстя-
ването. Не 
о ч а к в а ш е , 
че това ще 
доведе до 
революция 
в борбата с 
н а д н о р м е -
ното тегло.

П р о ф е -
с и о н а л н и -
те медицин-
ски списа-
ния нареко-
ха терапия-
та „пионер-
ско пости-
жение в ди-
етологията, 
а проф. Ан-
гелов полу-
чи няколко 
престижни награди за 
своето научно откри-
тие. Благодарение на 
действието на негова-
та двуетапна форму-
ла, дори хора с преко-
мерно и дългогодишно 
затлъстяване могат да 
отслабнат с около 12 
килограма в рамките 
на 1 месец – ефектив-
но, без гладуване и без 
упражнения.

Прелом в борбата 
със затлъстяването

Диетите за отслабва-
не изтощават здравето 
и енергията на чове-
ка, като при това во-
дят до сериозни разхо-
ди. Освен това ефекти-
те обикновено са ми-
нимални. Натуралната 
двуетапна формула на 
проф. Ангелов е реги-
стрирана под търгов-
ското наименование 
ФигураФикс и дейст-
ва по различен начин.  
Не е необходимо да 
се лишавате от нищо, 
защото изгарянето на 
мазнините става авто-
матично. Както казва 
един от изследваните: 
„Отслабваш, лежейки 
пред телевизора!“. Ос-
вен това терапията на-
стройва метаболизма 
наново и трайно бло-
кира йо-йо ефекта. 

Как се стигна до от-
криването на форму-
лата, която автоматич-
но изгаря мазнините 
24 часа в денонощи-
ето? 

Проф. Ангелов: „Все-
ки трети човек в Бъл-
гария е с наднорме-
но тегло. То е причи-
на за сериозна запла-
ха за здравето. Затлъс-
тяването води до уве-
личение на риска за 
инсулт, атеросклеро-
за, диабет, инфаркт и 
сериозни ставни деге-

нерации. Всичко това 
беше за мен просто су-
ха статистика, докато 
собствената ми съпру-
га не изпадна в поло-
жение да не може да 
се справи с наднорме-
ното тегло и постоянно 
да започва нова и но-
ва диета. И всичко то-
ва безрезултатно. 

Тогава се захванах 
със задълбочен анализ 
на механизмите, които 
отговарят за прекоди-
ране на метаболизма 
и съединенията, които 
пряко участват в то-
зи процес. Така създа-
дох двуетапната фор-
мула за отслабване Фи-
гураФикс. Веднага за-
почах тестове с колеги-
те ми. Още по време на 
тестовете ФигураФикс 
помогна на добровол-
ците да свалят средно 
по 12 килограа в рам-
ките на месец. Жена 
ми, след като използ-
ва ФигураФикс, само 
след седмица свали 5 
килограма. 

Резултатите от кли-
ничните изследвания 
говорят сами за себе 
си.

Изследванията пока-
заха над 74% ефектив-
ност. Благодарение на 
ФигураФикс хората на 
възраст между 31 и 83 
години само в рамки-
те на 28 дни отслаб-
ват средно с по 12 ки-
лограма – независимо 
от възрастта, продъл-
жителността и причи-
ните за затлъстяване-
то.  Тези хора само ня-

колко часа след първо-
то използване започна-
ха да изчистват орга-
низма си от отровни-
те отлагания и токсини, 
благодарение на което 
овладяха прекомерния 
апетит и започнаха ета-
па на интензивно от-
слабване. През следва-
щите дни доброволци-
те напълно преодоляха 
пристъпите на глад. Но 
това не е всичко – ни-
вата на лошия холес-
терол и захарта също 
намаляваха.

как действа 
ФигураФикс? 

Първи етап на дейст-
вие – изчистване на ор-
ганизма. В тялото ни са 
натрупани до 15 кило-
грама гниещи отлага-
ния, а в кръвта има 
отровни токсини, кои-
то блокират изгаряне-
то на мазнините. Фигу-
раФикс първо ефикас-
но изчиства организма 
и започва етапа на ав-
томатично изгаряне на 
мазнините.

Втори етап на дейст-
вие – автоматично из-
гаряне на мазнините. 
Формулата използва 
натурални вещества, 
които буквално разби-
ват мастните клетки. 
Благодарение на тях 
след няколко дни ще 
започнете автоматично 
да изгаряте мазнините 
24 часа в денонощието, 
дори по време насън. 
Освен това трайно ще 
блокирате появите на 
ефекта йо-йо.
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КОКСАРТРОЗАТА ЩЕШЕ ДА СЪСИПЕ ЖИВОТА НИ. 
СТРАХУВАХМЕ СЕ ОТ ОПЕРАЦИЯ, НО НАМЕРИХМЕ 
АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ!
Вече пенсионираните Иван и Василка Николови от София, се притесняваха от 
предстояща операция на тазобедрената става страхувайки се, че няма да могат да 
живеят нормално и да се радват на взаимните разходки. Но не се предадоха и се 
бореха за здравето на ставите си и успяха да се преборят. Как постигнаха това?
   Всяка година в България се констатират 
30 хиляди души с развиващи се артрозни 
заболявания. Това означава, че при всеки 
един от засегнатите пациенти съществува 
риска от смяна на изкуствена става, 
което не винаги е правилното решение 
имайки в предвид мускулно-двигателните 
усложненията, които могат да съпътстват. 
За момента коксартрозата и гонартрозата 
са най-разпространените ставни  
заболявания и най-често предлаганите 
операции за смяна на става.
    Примерът на бившата медицинска 
сестра Василка и бившият инженер 
Иван от София, доказва че този 
здравословен проблем със ставите може 
да се преодолее по натурален път дори 
в напреднал стадии със значително по-
-малко финансови средства. 
  “В началото чувствахме умора от ходене 
и стоене на едно място. Имахме нужда 
да седнем и да си починем. Мислихме 
си, че възрастта и професиите ни оказват 
своето отражение, но не се предавахме.” 
- разказват с усмивка на лице.  
   “С времето болките се усилваха и 
ставаха все по остри и дори нормалното 

ходене ни затрудняваше. Посещението 
при ортопеда ни  отчая. Предложи ни за 
600 лв. скъпоструваща за нас инжекция, 
с която щели сме да имаме само 2-3 
седмично облекчение на болките , а 
втория вариант бил директно операция 
за смяна на ставата за 10000 лв. Бяхме 
отчаяни тъй като не можехме да си го 
позволим, а и наша приятелка след 
операция на смяна на ставата я осакатиха 
и сега въобще не може да ходи и е в 
инвалидна количка. Решихме да вземем 
в свои ръце нашето лечение, защото ако 
съвременната скъпоструваща медицина 
не може да се справи с напредналата 
артроза значи трябва да се търси 
алтернативно решение.

НАШАТА  ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА ХОДИМ БЕЗ БОЛКИ

“След дълго взаимно търсене открихме 
това, за което ортопедите не ни казват и 
си мълчат. Прочетохме в интернет и във 
вестници за силно действащи естествени 
вещества за отстраняване на болките 
в ставите и подобряване работата на 
ставната капсула. Един от тях силно се 
открои. Това е без инвазивен биоактивен 

метод  с препарата AKOLGEN, който по 
статистика в  България вече 1850 души 
са преминали терапията с него и вече 
ходят нормално. Разговарях лично с 
няколко човека ползващи този метод и 
потвърждават ползите от него” - разказва 
Василка. 
 Това е  патентован революционен 
биоактивен метод за облекчаване на 
болките и възстановяване на процесите 
в организма за по-добро производство 
на синовиална течност. Благодарение на 
тази метод се  предоставя възможността 
на страдащите от артрозни заболявания 
да се преодолее чувството за скованост 
на 90%, възобновява процесите за 
самопроизводство на синовиалната 
течност на 87% и подпомага процесите 
за регенерация на хрущялната тъкан 
на 68%. Това  е подбор от 7 биоактивни 
съставки от чисти натурални вещества, 
които дават бързи и трайни резултати, 
стимулирайки  организма  да реши тези 
проблеми по натурален път.
    “Не се наложи да чакаме дълго 
първите ефекти. Още в първата седмица 
почувствахме облекчение на болките и 

сковаността  ни изчезна. Преминахме 
2-месечната препоръчителна терапия 
и определено имаме значително 
подобрение на тазобедрените и коленните 
стави. Вече 1 година ходим нормално без 
болки. При последваща среща с ортопеда 
той не можа да повярва, че така бързо 
сме се възстановили. В сравнение със 
скъпоструващите операции този метод 
е натурален, безболезнен и финансово 
достъпен.” - споделят Иван и Василка.
  В момента в България до 31.12.2019г 
покупката на препарата става чрез 
телефонно обаждане към оторизирания 
представител за България и само 
първите обадили се 100 души ще получат 
продукта AKOLGEN вместо 189 лв. 
само за 54 лв. - опаковка достатъчна 
за едномесечен курс на ползване. 
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЗИМНА ПРОМОЦИЯ

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 8:00 ДО 20:00

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

189 лв.     54 лв.

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

Силно главоболие, гадене, 
световъртеж и непоносимост 
към светлина и шум. Тези, кои-
то страдат от мигрена, знаят как-
во означава това. Болката про-
дължава дълго и се премахва по-
трудно.

седем домашни лека 
против главоболие 

1. леден компрес. Според 
лекарите ледът има успокоява-
що въздействие върху болката. 
Може да си сложите леден ком-
прес на главата, китките, врата 
и моментално ще почувствате 
облекчение. Може да използ-
вате и кърпа, намокрена в ле-
дена вода.

2. лавандула. Маслото от ла-
вандула се прилага при всички 
форми на гла-
воболие, без-
съние, стрес и 
умора. Може 
да е във фор-
ма, предназна-
чена за вдиш-
ване или като 
разтвор за ло-
кално прило-
жение.

Хората, ко-
ито си правят 
инхалации с 
лавандула при 
мигренозен пристъп, получават 
облекчение на симптомите.

3. Ментово масло. Менто-
вото масло може да потисне 
дори най-силното главоболие. 
Ментолът инхибира мускулна-
та контракция и стимулира кръ-
вообращението, което в крайна 
сметка спира и болката в глава-
та. Масажирайте с ментово мас-
ло слепоочията и тила си, за да 
облекчите болката. Този метод 
е благоприятен и при състояния 
на умора, напрежение, стрес.

4. Джинджифил. Учените 
твърдят, че джинджифилът об-
лекчава болката от мигрена. В 
подходящ съд смесете сух джин-
джифил с малко вода. Разбър-
кайте добре съставките до по-
лучаване на гладка паста. Нане-
сете сместа върху челото с леки 
и масажиращи движения. Оста-
вете лечебното средство да по-
действа за няколко минути, след 
което го отмийте с топла вода. 
Чаят от джинджифил пък има 
доказано забележителен ефект 
при главоболието като цяло.

5. Йога. Йогата е древна тех-
ника, която се използва за ле-
чение на най-различни боле-
сти. Според изследователите 
практикуването на основните 

положения в йо-
гата помагат за 
облекчаването и 
дори предотвра-
тяването на миг-
ренозните прис-
тъпи.

6. Масаж. Ма-
сажът на главния 
тилен нерв, зона-
та в основата на 
тила, намалява 
болката при миг-
рена. Изследване 
сред хора, стра-

дащи от мигрена, показва, че те-
рапията с масаж намалява прис-
тъпите и успокоява болката.

7. Магнезий. Недостигът на 
магнезий в организма може да 
бъде причина за главоболие 
или мигрена. Редовният при-
ем на магнезий намалява чес-
тотата на мигренозните пристъ-
пи с повече от 40%. Източници 
на магнезий са: бадеми, сусам, 
слънчогледови семки, фъстъ-
чено масло, овесени ядки, яй-
ца и мляко.

Съвети при мигрена
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1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 39 лв.)
2 бр. х 36 лв + безплатна доставка (общо 72 лв.)
3 бр. х 33 лв. + безплатна доставка (общо 99 лв.)

ЦеНа:

Новият препарат 
 актификс възстано-
вява ставния хрущял, 
премахва пукането, 
болката и втвърдява-
нето в ставите само 
след по-малко от ме-
сец. И, което е най-ва-
жното, ликвидира рев-
матизма и спира ар-
трозните промени без 
никаква операция.

Р е в о л ю ц и о н н а т а 
формула, създадена 
под ръководството на 
проф. Хопкинс, пред-
ставлява първото тол-
кова професионално, 
светкавично спасение 
за болните стави. 85% 
от пациентите забеляз-
ват първите ефекти от 
действието на акти-
фикс още през първи-
те седмици на прием –  
10 изследвани заявя-
ват връщане на пълна 
двигателна активност в 
рамките на тримесечен 
прием. 

актификс се препо-
ръчва при хора, стра-
дащи от ревматоидни 
възпалителни състо-
яниe, след контузии, 
както и при претова-
рени стави и такива с 
дегенеративни изме-
нения.

Как е възможно то-
ва? Проф. Хопкинс 

ПОБЕДЕТЕ АРТРОЗАТА БЕЗ ОПЕРАЦИЯ
повтаряща се 
болка в тазо-
б е д р е н а т а 
става, труд-
ностите в хо-
денето и не-
обходимост-
та от дъл-
го разтягане 
след става-
не, се чувст-
вах като ин-
валид. Кога-
то рехабили-
тацията, ма-
зилата и бло-
кадите не до-
ведоха до ре-
зултат, ми бе-
ше препоръ-
чано имплан-
тиране на ен-
допротеза. За 
щастие на-
време попад-
нах на акти-

актификс можете да поръчате на 
телефон: 0877 72 10 40 и на: https://
biotica.bg/ или в повечето аптеки в 

страната.

наха само за няколко 
дни, а след тримесе-
чен курс на лечение 
изследванията  пока-

заха изцяло премахва-
не на артрозните про-
мени. Със сигурност  
го препоръчвам.

кога солта 
засяга очите    

костните клетки и ук-
репване на ставите
Премахване „на-

цепването“ на костите
Възстановяване на 

двигателната способ-
ност от преди години.“

Те веЧе оПиТаХа  
и сПоДелиХа:

Людмила Д., 65 годи-
ни, Стара Загора

иЗПравиХ се На 
крака, болката в ко-
ленете изчезна след 
първата доза!

Движенията ми бяха 
много ограничени – не 
можех да ходя, а зара-
ди артрозата на китки-
те  имах проблеми даже 
с това да държа чаша в 
ръка. Вече бях правила 
блокада (инжектиране 
на хормонални препа-
рати), използвах мази-
ла – нищо не помагаше. 
Едва актификс ме из-
прави на крака. Облек-
чението дойде още след 
2 часа, а само след две 
седмици отидох на пър-
вата си дълга разходка 
– БЕЗ БОЛКА. Ренгенът 
потвърди, че артроза-
та в китката е изчезна-
ла. Възхитена съм.

Здравко Н., 78 години, 
Пловдив

иЗБегНаХ оПера-
ЦиЯ На БеДроТо

Поради пронизваща, 

обяснява:
„Новата интерактив-

на формула актификс 
комплексно регенери-
ра повредените стави, 
действайки на заболя-
ването при източника. 
Именно това ни водеше 
при създаването на но-
вия препарат. Само две 
капсули на ден трикрат-
но увеличава производ-
ството на синовиална 
течност, гарантирайки 
„смазване“ на ставите. 
Когато костите преста-
нат да се трият една в 
друга, микроуврежда-
нията на ставния хру-
щял се възстановяват, 
а болката, дискомфор-
тът, пукането и втвър-
дяването на ставите из-
чезват за няколко дни.

Ефектът на лечение 
се натрупва, което ще 
рече, че с всеки изминал 
ден на прием се наблю-
дава подобрение и на-
пълно възстановяване. 
Първите 5 светкавични 
резултата, които ще по-
лучите, са:
Облекчаване на 

болката на колене-
те, бедрата, китките и 
гръбнака
3 пъти по-гоямо 

производство на кола-
ген
Подхранване на 

изследванията потвърждават: за да се освободите от артрозата и да възстановите  
двигателните си способности от преди години, са достатъчни няколко дни 

фикс. Той изцяло ме 
излекува от артроза-
та. Болката и втвърдя-
ването на ставата ми-

ЯПОНСкА  МАНУАЛНА  ТЕРАПИЯ  
ПОМАГА ПРИ ДИСкОПАТИИ

Установено е, че повече от 90% от стра-
дащите от дискова болест могат успешно 
да се лекуват консервативно. 

Над 100 вида специални омесващи 
и разтриващи техники на специал-
ния японски масаж на проф. М. Са-
йонджи освобождават безболезне-
но ставните блокажи по протеже-
ние на целия гръбначен стълб, как-
то и прищипаните нервни корен-
чета. Вече 25 години в ЦеНТър За 
МасаЖи “Био еНерго сПекТър” 
тази безлекарствена терапия помага 
на хора, страдащи от гръбначни и та-
зови проблеми, болки в главата, раме-
нете, врата и крайниците, някои заболя-
вания на нервната система и обмяната 
на веществата. 

Мануалните масажи засилват кръвооб-
ращението не само в засегнатите участъ-
ци, а и в цялото тяло, като подобряват 
мускулния трофик и статиката на гръбнач-
ния стълб. Нещо повече - чрез паралелно-
то прилагане на аурикулотерапия, зоноте-
рапия, акупресура, подходяща физиотера-
пия и оздравителна японска гимнастика се 
лекуват последствията от възпалението и 
травмираните структури, мускулния спазъм 
около гръбнака, сковаността и болката. Не-
що повече - във въЗсТаНовиТелНиЯ сПа 
ЦеНТър на фирмата се прилагат и допълни-
телни  хидромасажни  процедури с използ-
ването на лековити соли от Мъртво море 
и ароматерапевтични масла. Използваните 
арома- и олигопродукти имат допълнителен 

оздравяващ ефект. Комплексната терапия съкра-
щава и времето за възстановяване на ор-

ганизма, като успоредно регулира естест-
вения му енергиен баланс.

Не бива да се забравя, че дископа-
тията може да възникне изведнъж 

- при рязка промяна на положе-
нието на горната част на тялото 
(завъртане, изправяне, навеж-
дане), при вдигане на тежести, 
след прекарани травми и зло-
полуки, от наднормено тегло, 
статична неправилна стойка 
на работа и покой. Дискови-
те болести трябва да се леку-
ват навреме, предупреждават 
специалистите, тъй като всяко 

едно забавяне може да доведе 
до по-сериозни заболявания, ка-

то дискови хернии и частични па-
рези на долните крайници.

26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕРГО СПЕкТъР”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а,  

ет. 1 (до трамв.  
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

За възрастта 25-55 г. са нужни дневно 10 до 16 г 
готварска сол. При по-големи физически усилия са 
необходими повече, защото човек се поти и с пот-
та се излъчва сол. От 3 до 5 г сол има в млякото, 
зеленчуците, яйцата, месото и обичайното дневно 
меню. Още 3 до 5 г идват от хляба, ако не се пази 
противодиабетна диета. И остават още 2-3 г за са-
латата или яхнията. Въпросът е да ядете ли солен 
хляб и да си солите ли салатата, ако има опасност 
за очите? Ако имате наследствено предразположе-
ние към хипертония или атеросклероза, не вземай-
те допълнително сол! Тя повишава кръвното наля-
гане, защото увеличава течността в съдовете. Така 
обременява сърцето и създава условия за по-бърза 
атеросклероза и хипертония. Те са враговете, ко-
ито засягат малките и нежни очни артерийки. Така 
увреждат ретината и намаляват зрението. Но в го-
рещи дни положението се променя. С потта се из-
разходва повече сол. Недостигът на сол носи умо-
ра и отпадналост, понеже се нарушава обмяната 
в мускулите. Щом кръвното налягане не е ниско и 
кръвната захар не е паднала много, причината за 
умората обикновено е в недостига на сол. Така че 
в горещините си солете салатата, вземайте си през 
деня тези 2-3 г допълнителна сол.
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Натурални 
биоактивни 

съставки срещу 
сърдечно-съдови 

заболявания
Гинко Билобата е най-ста-

рият познат дървесен вид. 
Днес екстрактът, извличан от 
листата му, е най-разпростра-
нената съставка на фармацев-
тични и фитопродукти. Гинко 
Билоба спомага за подобрява-
не на кръвообращението, най-
вече към мозъка и крайници-
те, и за усилване на паметта. 
Приемът на екстракт от Гинко 
подобрява кръвооросяването 
на крайниците, благодарение 
на което успешно се бори сре-
щу болестта на Рейно, извест-
на още като „синдром на сту-
дените крайници”. Наблюда-
вано е и подобрение при въз-
растни хора със затруднения 
при ходенето, поради болки 
и подуване на краката, причи-

ТÎÇÈ ÌАËÚÊ ÄÈÑÊ ÍАÈÑТÈÍА 
ÓÊÐÅÏÂА ÄÓÕА È ÎÇÄÐАÂßÂА ТßËÎТÎ!

Джордж Лаковски с помощта 
на НиколаТесла създава Много-
вълнов осцилатор (MWO), с мно-
го проста схема, излъчващ ши-
рока гама  хармоници, подхо-
дящи за стимулиране на здра-
вите жизнени процеси. Полу-
чава много добри резултати 
при лечение на много болести, 
вкл. рак, в няколко болници в 
Ню Йорк. Никола Тесла създава 
поляризация или вихрови анте-
ни, които укрепват енергийния 
поток в тялото, което задейства 
процеса на самолечение, а д-р 
Дино Томич почти  20 години 
изследва схемите им и създа-
ва Поларис. Поляризационен 
диск, който подобрява здра-
вето на човека, премахва бло-
кажи и установява енергий-
ния поток в организма.

В човешката природа винаги 
има надежда, че ще бъде по-до-
бре, и когато наистина е та-
ка, е трудно да запазим емоци-
ите, искрите в очите и да не 
преживяваме това като побе-
да за всички нас. Всеки ден по-
лучаваме информация за неве-
роятните резултати на диск 
Поларис за различни здравни 
проблеми. Благодарни сме на 
всички, които ни съобщават за 
опита си, защото това е начин 
да предадем полезна информа-
ция и всички заедно да изпълня-
ваме задължението към света, 
което е да си помагаме взаимно.

Диана, на 43 г., от  софия 
Майка ми прехвърля топка-

та на мен да дам обратна връз-
ка - аз също използвам диска и 
съм много въодушевена от въз-
действието му. 

При мен беше такъв случаят 
- февруари 2019 г. почувствах, 
че в областта на жлъчката/чер-
ния дроб и накрая се присъе-
дини и стомахът - нещо не е на-
ред. Направиха ми изследвания 
с ехограф, както и изследвания 
на кръвта, като се търсеха при-
чините за състоянието им. Оба-
че от резултатите на изследва-
нията се видя, че далакът ми е 
увеличен, и че имам увеличена 
продукция на тромбоцити, като 
цялото внимание се насочи в та-
зи посока. Няколко пъти докто-
рите ме питаха дали имам ня-
какви други оплаквания, но не 
обръщаха внимание на оплак-
ванията ми вдясно, които съще-
временно ускорено и застраши-
телно се изостряха. Неразполо-
жението ми не беше взето осо-
бено сериозно, но на мен ми 
ставаше все по-зле. Накрая май-
ка ми каза: „Абе вземи и проб-
вай диска.“ Обясни ми на какъв 
принцип действа, и аз веднъж 
го сложих, като по-скоро ми се 
стори, че неразположението се 
засилва. Отначало си казах: „Той 
май на мен не ми действа“ – и го 
махнах от себе си за момент, но 
майка ми каза да го подържа по-

продължително. Аз го закрепих 
в областта на черния дроб и на-
право изключих, че е там. Тръг-
нахме да пазаруваме, ходихме 
на кафе и т.н., отидоха 2-3 часа 
и изведнъж се сещам, че дискът  
е още там (той се закрепя лесно 
на тялото, така че можеш наис-
тина да забравиш, че си го по-
ставил особено на не много под-
вижни места) .  Болките и изклю-
чителното неразположение, ко-
ито изпитвах почти повсемест-
но, отпред и отзад в дясната част 
под гръдния кош и вече непрес-
танно раздразнения ми стомах, 
всичко това накуп беше утихна-
ло, сякаш нищо не е имало. Тога-
ва го махнах, за да продължим 
с предприетата програма, но 
около половин час след маха-
нето усетих неразположение-
то да се възвръща. От този мо-
мент нататък го ползвах еже-
дневно така - докато болката/
бодежите и т.н. не стихнеха, го 
държах на болезнените места 
(тези фази ставаха все по-къ-
си) и след това го махах. Сега 
(средата на юли 2019 г.), вече 
повече от месец аз нямам ни-
какви оплаквания. При изслед-
ванията стигнахме и до биопсия 
на костен мозък, за поставяне 
на точна диагноза. Но това, ко-
ето ме караше да се чувствам 
болна, междувременно го пре-
махна дискът, защото лечение-
то все още не беше започнало. 

След като се поразрових 
и зачетох, видях, че в начало-
то дискът може да увеличи не-
разположението/болките (ре-
акция на тялото, която често 
е знак за активизиране на оз-
дравителния процес), като впо-
следствие се редуцира до из-
чезване, както беше при мен. 
Оттогава аз го използвам еже-
дневно и го поставям върху 
всичките чакри, като неразпо-
ложението изчезна напълно. 
Споделям за чудесните ефек-
ти на диска на много мои позна-
ти, които вече направиха свои-
те поръчки. 

Дискът за мен е едно неве-

роятно разкритие, което тряб-
ва да бъде споделено с възмож-
но повече хора. На мен ми харе-
са принципно и това, че от раз-
пространителите му не се тър-
си търговския интерес, защото 
пише, че „Достатъчно е да има-
те един диск, който може да се 
използва от цялото семейство“, 
т.е. не се внушава нуждата от 

индивидуално ползване, за да се 
купува за всеки поотделно, как-
то и - дискът е конструиран та-
ка, че е много издръжлив и не е 
нужно при всяка драскотина да 
се опасяваме, че е повреден и 
би трябвало да закупим нов. На-
против, обяснено е, че може да 
се използва и цял живот (стига 
да не го изгубим). Което ведна-
га говори за една хуманна и мо-
рална позиция на хората, стоя-
щи зад диска. 

Искрено съм благодарна на 
майка ми, че не ми позволи да 
игнорирам диска като опция да 
си помогна! Защото може би щях 
вече да гълтам лекарство след 

лекарство, чиито негативни 
странични въздействия щяха 
да ме карат да си блъскам гла-
вата със следващите здраво-
словни проблеми, възникна-
ли на тази база.

Благодаря и на активни-
те български разпространи-
тели, без които нямаше да 
стигнем до това чудесно от-
критие!

и от все сърце съм благо-
дарна на д-р дино томич, че 
е реализирал продукцията и 
разпространението на тази 
невероятно полезна разра-
ботка на гениалните за мен 
джордж лаковски и никола 
тесла.

освен споменатото дотук, 

Поларис е доказал отлично-
то си въздействие и при: всич-
ки видове болки, гинеколо-
гични и урологични пробле-
ми, болести на гърба и стави-
те, пълнота, намалено либи-
до и потентност, стерилитет, 
хемороиди, запек и пробле-
ми с червата, белодробни и 
сърдечни проблеми, пробле-
ми с щитовидната жлеза и си-
нусите, главоболие, безсъние 
и лошо настроение... На прак-
тика няма здравен аспект, на 
който Поларис да не се отра-
зява положително.

Запомнете: вашето здраве 
е във вашите ръце.

За поръчка и информация:
тел: 0886  777  126  и на 

сайта на „Поларис Бг“  ооД  
www.polarisdisc.bg

Цена на диск ПОларис:  
1 бр.  -  70,00 лв. + доставка
2 бр. -   140,00 лв. без цена за 
доставка
3 бр.  - 10% отстъпка /189,00 лв./ 
и без цена за доставка
куриерски услуги: доставка 
в гр.софия – 5,00 лв., 
куриерски услуги: достав-
ка до други населени места 
– 7,00 лв.

в опаковката има 
подробно описание 

за приложението му.

е GinkgoVin (гинко вин). Той съдър-
жа екстракти от Гинко Билоба (100 мг) 
и Гроздово семе (50 мг), които имат до-
казан ефект върху сърдечно-съдовата 
система. Екстрактът от Гинко Билоба 
е с най-голяма чистота на българския 
пазар. Една таблетка дневно осигуря-
ва необходимото количество от екс-
трактите за проява на благотворния 
ефект. В една опаковка GinkgoVin се 
съдържат 60 таблетки, които са доста-
тъчни за двумесечен прием. 

можете да намерите 
в аптеките 

без рецепта или онлайн
 на www.botanic.cc. 

A сега и с подарък лупа! 

нени от нарушено кръвообращение 
в долните крайници. 

Хората, които имат проблеми със 
сърдечно-съдовата система, се по-
влияват благоприятно при прием на 
екстракт от Гинко Билоба и Гроздо-
во семе. Комбинацията от двата на-
турални растителни екстракта може 
да бъде от полза на хора, страдащи 
от снижен тонус и хронична умора - 
състояние, често срещано при въз-
растните хора, предпоставка за ко-
ето е слабата имунна система.

Приемайте висококачествени 
хранителни добавки със съставки, 
които влияят благотворно върху 
кръвообращението. Такъв продукт 

НеиНваЗивНа, 
БиологиЧНа 
и еФекТивНа

В клиника „Зора” на първия етаж в кабинет № 14 се про-
вежда за първи път в България КОЛАГЕНОТЕРАПИЯ с на-
турален жив колаген.

Показания:
1) Кожни болести, коса, нокти, разширени вени, тром-

бофлебити, венозни язви (варикозни улкуси), трудно по-
влияващи се с традиционно лечение, и заболявания на 
съединителната тъкан (колагенози).

2) Ставно-дегенеративни заболявания – артрози, диско-
патии, ишиас и лумбаго, коксартроза, болест на Бехтерев 
в уникална комбинация с нискочестотна електротерапия.

3) За красота и козметология, борба с преждевремен-
ното стареене на кожата и целия организъм.

Назначава се индивидуална терапия на всеки паци-
ент след предварително измерване нивото на колагена 
в кожата и вътрешните органи, след което се компенси-
ра неговият дефицит с продукти на базата на натурален 
колаген плюс апаратна апликация.

Предварително записване 
на тел.: 0886/983398, д-р радовенски

клиника „Зора”, 0898/604309
софия, кв. Полигона, 

ул. „Петър Протич” № 4, 
до бензиностанция Shell

Колагенова 
терапия от ново 

поколение
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С празник на виното и хорото във видинско-
то село Гомотарци закриха сезона на гроздобе-
ра, съобщават от общината. Събитието се про-
веде за първа година по инициатива на младите 
хора в селото, а организацията му бе направена 
от пенсионерския клуб „Гомо“ и местното чита-
лище „Просвета-1928“. На площада в селото със 
свои изпълнения в празника са се включили ду-

ховата музика на село Гомотарци, танцови съста-
ви от региона и Румъния. Проведен е конкурс за 
най-хубаво домашно младо вино, реколта 2019 
г., и състезание по търкаляне на бурета, а патри-
отичен клуб „Бдинци“ е подредил изложба със 
старинни оръжия - от Възраждането до Първата 
световна война.

В празника „Виното и хорото“ са се включили 
кметът на Видин доктор Цветан Ценков, зам.-кме-
тът Борислава Борисова, гости от Румъния. Ре-
колтата тази година от най-големия лозов масив 
във Видинско, разположен край село Гомотарци, 
е 630 тона. Той е собственост на дружеството, ко-
ето разработва нови масиви и възстановява ста-
рата изба в селото. Производствената база вече е 
готова, ще бъде изградена и хотелска част, а иде-
ята е регионът да се развие като дестинация за 
винен туризъм.

Предимство за мъжете
да се запознаят с исторически колекции, отразя-
ващи културното наследство на Русе от периоди-
те на Възраждането и по-късния европейски мо-
дерен бит.

Справките сочат, че къщата, в която се помеща-
ва Музеят на градския бит, е строена през 60-те го-
дини на XIX в. В нея се е помещавало консулство-
то на Прусия. След Освобождението на България 
(1878 г.) къщата става собственост на богатия ру-
сенски търговец Стефан Камбуров - виден гражда-
нин, участник в комитета за приемане на Българ-
ската екзархия в Цариград (1870). По негова пока-
на през 1886 г. от Букурещ в Русе идва австриецът 
живописец Шарл Шаусберг, който изписва стените 
и таваните на втория етаж, както е било модерно 
по това време. Стенописите и подписът на Шаус-
берг са запазени.

По повод Международната седмица на бащата 
в Музея на градското всекидневие (къщата на Ка-
лиопа) и къщата-музей „Баба Тонка“ в Русе бащи 
и дядовци, дошли с деца, заплащаха символична 
такса от два лева, а децата им влизаха в експози-
циите безплатно. Посетителите имаха възможност 

Îñвоáоæдението на Òетевен Празник на 
виното и õоротоЗа трета поредна го-

дина жители и гости на 
Тетевен си припомни-
ха моменти от осво-
бождението на града. 
Историческата възста-
новка се превърна в 
традиция за тетевен-
ци и бе част от чества-
нията по повод 142 г. 
от освобождението на 
града от османско вла-
дичество, съобщиха от 
общинската админи-
страция.

На площад „Сава 
Младенов“ бяха пре-
създадени бойните 
действия на отряда под 

Медицинският университет в Пле-
вен за първи път наскоро обяви 
Ден на отворени врати в уникал-
ната по рода си Лаборатория 
за обучение във виртуална 
реалност (VR). За желаещи-
те да погледнат по различен 
начин в света на хирургията 
бе подготвена специална де-
монстрация на 360-градусо-
во наблюдение на хирургична 
манипулация над операционна 
зала. Те влязоха във виртуалната 
реалност с помощта на VR очила. Де-
монстрацията бе дело на ректора на уни-
верситета проф. д-р Славчо Томов. Той въведе гос-
тите в света на минимално инвазивната хирургия, 
придобила популярност като безкръвна, тъй като 
при нея загубата на кръв е в пъти по-малка от та-
зи при традиционния вид хирургия.

Г о с т о п р и е м н и т е 
балканджии от Еле-
на посрещнаха хиляди 
гости на традиционния 
празник на еленския 
бут. Над 1500 еленски 
бута, приготвени от го-
лемите производители 
и домашните майсто-
ри, бяха разположени 

на щандовете в града.
За производство-

то на уникалния дели-
катес всички произво-
дители спазват старо-
давната рецепта, коя-
то включва три компо-
нента - бута от прасе-
то, натурална сол и въз-
духа на Еленския Бал-
кан, без добавки или 
консерванти. През та-
зи година на празни-
ка единствената раз-
лика бе, че в така на-

речения Касапски кът, 
където е била възста-
новката на традицията, 
прасето е предварител-
но заклано, проверено 
и сертифицирано, за да 
се спазят изисквания-
та на ветеринарноме-
дицинските органи за 
безопасност.

Заради хубавото 
време и богатата про-
грама в двудневния 
празник пристигнаха 
много хора от цялата 
страна и чужбина. От-
далечеността на града 
от големите промишле-
ни центрове дава въз-
можност за развитие на 
екологични производ-
ства и на природосъо-
бразен туризъм, което 
е голямото богатство 
на района. 

Петгодишно българ-
че спечели най-голяма-
та награда от конкурс в 
Полша сред малки ху-
дожници от 49 държа-
ви. Анна-Мария Пенко-
ва от плевенската арт 
школа „Колорит“ е побе-
дила със своята рисунка 
„Красивата птица“, съоб-
щиха от школата.

В 20-ото издание на 
Международния кон-
курс за пластични изку-
ства за деца и младежи 
„Винаги зелено, винаги 
синьо“ в полския град Торун 
са се състезавали за отличия-

Българче с престижна награда 

та общо 27 000 творби.
Пастелната рисунка „Красива-

к о м а н д -
в а н е т о 
на еска-
дронния 
к о м а н -
дир Ан-
тонов и 
о т р я д а 
с коман-
дир пол-
к о в н и к 
О р л о в , 
както и 
ключовото участие на 
тетевенеца Баньо Ма-
ринов - революционер 
и един от водачите на 
Кресненско-Разложко-
то въстание. След про-

дължителни гърмежи и 
сражения турците биват 
прогонени и напускат 
града. Възстановката за-
върши с влизането в Те-
тевен на избягалите от 

Диарбекир 
смели тете-
венци х. Ста-
ню Врабев-
ски и Петко 
Милев заед-
но с руските 
войски при 
тържестве-
ното биене 
на камбани-
те. Участваха 
108 души от 

регионалните клубове 
на Национално друже-
ство „Традиция“, както 
и самодейци от Народ-
но читалище“Съгласие 
- 1869 г.“ в Тетевен.

Íа ñúáîð â Åлена
та птица“ на Анна-Мария, 
удостоена със „Специал-
ната награда“, е включе-
на в разпространения 
арт каталог на победи-
телите. Други осем деца 
от плевенската школа са 
наградени с Почетен ди-
плом за високи постиже-
ния - Виктория Молло-
ва, Даная Куновска, Ис-
крен Петков, Калояна 
Христова, Никола Кацар-
ски, Александра Ангело-
ва, Елица Тодорова, То-
мас Тонов, както и ръко-

водителят на „Колорит“ худож-
ничката Майя Ананиева.

Ден на отворените врати
Във Факултета по фармация в Пле-

вен отскоро е оборудвана тази 
авангардна по своя вид лабо-

ратория чрез проект, по кой-
то в университета се създа-
ва Център за компетент-
ност. Той е предназначен 
за обучение по персона-
лизирана медицина, три-
измерна и телемедицина, 

роботизирана и минимално 
инвазивна хирургия. Целта на 

новото първо по рода си уни-
верситетско VR студио е да създа-

де по-ефективни условия за научноиз-
следователска дейност и за обучение на хирур-

зи, млади лекари и студенти. Това се случва чрез 
осигуреното 360-градусово наблюдение на хирур-
гичните манипулации, без да е необходимо обуча-
ваните да застанат над реална операционна маса.
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Ползите 
от канелата

 1. Превенция на рак
Изследване, публикувано от уче-

ни в Министерството на земеделието 
на САЩ в Мериленд, разкрива, че ка-
нелата намалява разпространението 
при левкемия и лимфома на раковите 
клетки.  Според учените канелата ин-
хибира действието на някои ензими, 
фосфатази, които играят важна роля 
за улесняване на клетъчното делене.
2. Регулира кръвната захар

и действа отслабващо
Проучванията показват, че канела-

та съдържа някои полифеноли, които 
могат да помогнат на хората с диабет 
тип  2 да регулират нивата на кръвна-
та захар. Изследване, публикувано в 
списание Diabetes Care през 2003 го-
дина, установило, че хората, страда-
щи от диабет тип 2, които приемали 
всекидневно между 3 и 6 грама кане-
ла в продължение на 40 дни, са отче-
ли намаляване на кръвната захар от 
18 до 29%.

3. Намалява холестерола
Калцият и фибрите в канелата 

действат буквално като четки на орга-
низма. Съществуват редица натурални 
рецепти, с които можете да постигне-
те изчистването на организма от вред-
ния холестерол.
4. Подобрява когнитивната

 функция
Канелата действа като стимулант 

благодарение на аромата, вкуса и съ-
държанието си. Подобрява паметта и 
действа позитивно и върху зрението.

5. Подпомага 
кръвообращението

Канелата съдържа кумарин, който 
в малки дози е изключително поле-
зен. Той е познат като "разредител на 
кръвта”, който помага в циркулация-
та на кръвта и предотвратява образу-
ването на кръвни съсиреци, които мо-
гат да доведат до сърдечни заболява-
ния. Въпреки това хората с нарушения 
в кръвосъсирването и приемащи ле-
карства за разреждане на кръвта не 
трябва да приемат канела.

6. Ставни болки 
и възпаления

Благодарение на своите про-
тивовъзпалителни свойства кане-
лата помага при облекчаване на 
болките и намаляване на възпа-
ленията. 

Проучване, проведено от изсле-
дователите в Университета в Ко-
пенхаген сред пациенти, на които 
са давани по половин чаена лъ-
жичка канела с 1 супена лъжица 
мед всяка сутрин преди закуска, 

са имали значително облекчава-
не на ставните болки, и то само 
в рамките на 1 месец.
7. Срещу гъбични инфекции

Канелата има противогъбични и ан-
тибактериални свойства, които са из-
ключително ефективни в борбата с по-
добни инфекции. Помага в унищожа-
ването на микроби в жлъчния мехур, 
както и при стафилококови бактери-
ални инфекции.

8. При възпаления
 на дихателните пътища
Канелата е отлично средство за об-

щи или тежки състояния на грип или 
настинка. Приемайте по една супена 
лъжица мед с ¼ чаена лъжичка канела 
в продължение на 3 дни. По този начин 
бихте се справили с хронична кашли-
ца, болки в гърлото и при простуда.

9. Подобрява 
храносмилането

Канелата е ефективно средство за 
подобряване на храносмилането. По-
мага премахването на нежеланите 
газове и подобрява усвояването на 
храната. Алкализира организма, като 
елиминира повишената киселинност, 
ефективно средство срещу диария и 
сутрешно гадене.

10. Облекчава 
менструалните спазми

Канелата е изключително полезна 
за здравето на жените, тъй като по-
мага за облекчаване на менструални-
те спазми и дискомфорт.

11. Против зъбобол
Канелата е добро средство и при 

зъбобол. Направете си паста от мед 
и канела, като нанасяте върху болния 
зъб, докато стигнете до кабинета на 
зъболекаря.

12. Подобрява имунитета
Сместа от мед и канела е отлично 

средство и за укрепване на имунната 
система, премахване на умората.

13. Елиминира лошия дъх
В случай, че сте яли чесън или има-

те усещането, че устата ви мирише ло-
шо – комбинацията малко мед с кане-
ла във вид на гаргара ще премахне не-
приятния дъх.

14. Против главоболие
Канелата се справя успешно с гла-

воболието, както и с високото кръв-
но налягане.

15. Намалява инфекциите
 на пикочните канали

Отлично средство срещу цистит, 
ако редовно ползвате по малко коли-
чество канела.
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Най-великият владетел
1155 г. от рождението на цар симеон Първи

Симеон Велики е 
единственият бъл-
гарски владетел, за 

когото и в чужбина гово-
рят с истинско почита-
ние и неприкрита възхи-
та. Той е роден през 864 
г. Симеон е третият син 
на княз Борис. Първият е 
измежду всички българ-
ски владетели и сред си-
новете на Борис,  възпи-
тан изцяло в християн-
ската традиция. Пратен е 
да се обучава в най-до-
брото учебно заведение 
за времето си – Магнаур-
ската школа (около 878 
г.), защото се очаквало 
един ден да стане глава 
на Българската църква. 
Вместо това обаче след 
опита на брат му Вла-
димир Расате да върне 
езичеството в България 
– именно „отдалият се на 
свято подвижничество“, 
т. е. замонашилият се Си-
меон е призван да седне 
на трона на българските 
царе.  Възкачването му 
става през 893 г. 

Княз Симеон продъл-
жава и довършва започ-
натото от баща му дело 
и издига България в бор-
бата за надмощие с Ви-
зантия.

Още в началото на ца-
руването му 30-годишни-
ят мир с Византия, склю-
чен от княз Борис-Ми-
хаил през 863 г. по вре-
ме на покръстването, е 

едно с тях нанася съкру-
шително поражение на 
маджарите, като ги про-
гонва на запад в Пано-
ния.

През лятото на 896 г. 
войските на Симеон раз-
биват ромеите при кре-
постта Булгарофигон в 
Източна Тракия. Визан-
тия връща българското 
тържище в 
Цариград. 
Статуквото 
е възстано-
вено с те-
риториал-
ни придо-
бивки.

В нача-
лото на Х 
век Симе-
он завла-
дява те-
р и т о р и и -
те по адриатическото 
крайбрежие и областта 
Драч (днешна Албания). 
През 904 г. прави опит 
да завладее Солун и гра-
ницата се установява на 
22 км северно от града. У 
българския владетел се 
засилва мечтата да зав-
ладее  Константинопол. 
През 913 г. той достига с 
войските си до византий-
ската столица. По време 
на преговорите Симеон 
е коронясан символично 

от самия цар Симеон, 
българите нанасят най-
голямото поражение на 
византийската армия, 
предвождана от пълко-
водеца Лъв Фока, и на-
стъпват към Константи-
нопол. Тогава Симеон 
започва да се титулува 
”Цар на българите и ва-
силевс на ромеите”.

През 918 и 
919 г. войната 
продължава в 
Тракия и Ела-
да. Възникват 
проблеми и 
със Сръбско-
то княжество 
– съюзник 
на Византия. 
След наказа-
телен поход 
срещу Сърбия 
техният княз е 

пленен и заменен с ве-
рния на България Павел 
Бранович.

През 922 г. цар Си-
меон прави нов опит да 
превземе Цариград, като 
търси помощта на араб-
ската флота. Преговори-
те с арабите се осуетя-
ват, но българските вой-
ски са край Босфора. Им-
ператор Роман Лакапин 
иска преговори.  На 9 
септември 923 г. двама-
та владетели се срещат с 

за ”цар на българите” от 
патриарх Николай Мис-
тик. Получава възмож-
ност да овладее прес-
тола на василевсите, ка-
то стане регент на мало-
летния император Кон-
стантин VІІ Багренород-
ни. Това се осуетява, за-
щото императрица Зоя 
извършва преврат и от-

хвърля споразумението 
с българите.

Недоволен от тази 
измяна, цар Симеон оп-
устошава цяла Източна 
Тракия и превзема Ад-
рианополис (днешен Од-
рин). След дипломатиче-
ско затишие двете стра-
ни достигат до нова вой-
на.  Решителната битка 
става при р. Ахелой в по-
лето на Анхиало (днеш-
но Поморие). На 20 ав-
густ 917 г., предвождани 

нарушен. Причините за 
конфликта са решенията 
на църковния събор във 
Велики Преслав от 893 г., 
който замества гръцкия 
език и гръцките духов-
ници с български. Изгон-
ването на гръцките ду-
ховници не се харесва 
на императорския двор 
и той премества българ-
ското тържище от Цари-
град в Солун, с което из-
олира България от сто-
лицата и засяга иконо-
мическите й и държав-
ни интереси.

Симеон прави опит да 
уреди въпроса по дипло-
матически път, но полу-
чава отказ. Това предиз-
виква междудържавен 
конфликт.  През 894 г. Си-
меон нахлува с войските 
си в Тракия и побежда-
ва византийските части, 
изпратени срещу него. 
Император Лъв VІ Мъд-
ри (886-912), верен на ви-
зантийските дипломати-
чески похвати, веднага 
привлича на своя стра-
на маджарите (днешни-
те унгарци), живеещи то-
гава между Днепър и До-
лни Дунав. Те нападат Се-
вероизточна България и 
я опустошават. Симеон 
сключва таен съюз с пе-
ченегите. През 896 г. за-

Българският предприемач Добри 
Желязков Фотисов - Фабрикаджия-
та основава през 30-те години на 19 
век първото текстилно производство 
в Сливен и на Балканите в рамките на 
Османската империя. Това става през 
1836 г. с ферман на султан Махмуд II, 
с който се узаконява проектът за по-
строяване на първата българска фа-
брика. От малък той остава сирак без 
баща. Израства в бедност. Посещава 
гръцкото училище в Сливен. Науча-
ва се да пише и чете на гръцки език.

Сливенският абаджия е известен с 
това, че постоянно се опитва да опти-
мизира процеса на производство на 
аба. През април 1830 г., след поред-
ната Руско-турска война (1828-1829 г.) 
Добри Желязков се преселва в черно-
морския град Севастопол, на югоза-
падното крайбрежие на Кримския по-
луостров. Там се захваща с търговия и 
скоро успява да натрупа състояние, но 
мисълта за собствено тъкачно пред-
приятие не му дава покой. След едно 
посещение в  Екатеринославъл (днес 
Днепропетровск) той решава да изо-
стави търговията и да постави ръчно-
то текстилно производство на фабрич-
на основа в родния си град. Буйно те-
чащите води в района  и изобилието 
на вълна от карнобатски овце го енту-
сиазират да построи специална сгра-
да. По това време самият Сливен пред-
ставлява голяма текстилна фабрика, а 
всяка къща - текстилна работилница, 
в която се тъкат аби, шаяци, козяци, 
губери и др. Купувачите са предимно 
турски търговци от Анадола. Градът 
има голямо стопанско значение за Ос-
манската империя и това му осигуря-
ва известни привилегии.

През 1834 г. се завръща със семей-
ството си в Сливен и прави работил-
ница в къщата на съпругата си, с ма-

шини, пренесени от Русия. Вестта, че 
един неправоверен поданик започва 
да тъче сукно като европейското, ско-
ро стига до султан Махмуд II, който ис-
ка да прави реформи в държавата си 
и в това вижда още една възможност 
за обновление на империята. От голя-
мо значение е фактът, че за предпри-
емаческото дело на Добри Желязков 
пред султана се застъпва българинът 
от Котел - княз Стефан Богориди. В ре-
зултат е издаден знаменателен за вре-
мето и народа ни султански ферман 
(16 февруари 1836 г.), който поставя 
основите на текстилната индустрия в 
Турция и узаконява първата българ-
ска фабрика в Сливен.

Султанът отпуска и два милиона 
гроша, а Добри Желязков участва с 
познания, опит, труд и 80 000 гроша. 

Фабриката, в която работят 80 души 
от България и Моравия, произвежда 
аби, шаяци и сукна. По-късно Добри 
Желязков построява още две фабри-
ки в родния си град.

След смъртта на султан Махмуд II 
настъпва обрат в успешното начина-
ние. Новият аянин (областен управи-
тел) в Сливен - Мустафа бей, отстра-
нява Добри Желязков от управлени-
ето на фабриката. Безплодни остават 
прошенията му до Цариград. Почти 
разорен, той приема да основе нова 
сукнена фабрика в Измит (Мала Азия), 
но тя не успява да проработи. Въпре-
ки неудачите в управлението на сли-
венската фабрика и протестите на ра-
ботниците Фабрикаджията не е вър-
нат на работа. Последните десет годи-
ни от живота си той прекарва на лег-
ло - болен, парализиран, беден, разо-
чарован. Добри Желязков умира през 
1865 г. и е погребан в двора на сли-
венската църква "Св. Димитър".

Фабрикаджията умира в нищета
С навлизането на войските на 

Свещената лига в турските владе-
ния мнозина българи се присъеди-
няват към нея в Ниш. Един от тези 
видни българи е Карпош, който през 
есента на 1689 г. в продължение на 
шест седмици предвожда бунт в Се-
верна Македония (по-точно Крива 
Паланка и Куманово), останал в исто-
рията като Карпошовото въстание. 

Сведенията за живота на Карпош 
са доста оскъдни, според които най-
вероятно е роден в село Войница 
(дн. Република Северна Македония). 
Почти липсват данни и за дейността 
му като хайдутин до въстанието от 
1689 г. Има информация за това, че 
той тръгва по пътя на хайдутството, 
след като сам изпитва на гърба си 
турските издевателства, и че в про-
дължение на няколко години ръко-
води дружина в Западните Родопи. 

В края на август или началото на 
септември 1689 г. Карпош се нами-
ра в района на Знеполе (Трънската 
котловина). По това време султанът 
издава заповед за залавянето му, от-
правена до кадиите на Брезник, Пи-
рот, Враня, Ниш и Лесковац. Сарачът 
Али е натоварен със задачата и вли-
за в сражение с юнаците на Карпош, 
успява да убие част от тях, друга съ-
умява да залови, но войводата успя-
ва да се измъкне.

След загубата при Ниш и попада-
нето на града в ръцете на Свещена-
та лига султанът променя тактиката 
си спрямо Карпош – на няколко пъ-
ти издава заповеди за назначаване-
то на видния българин на различни 
позиции – първо за мартолосбашия 
(началник на мартолосите – военна 
структура за охрана на границите, 
съставена предимно от християни) в 
каазите Кюстендил, Сирищник и Ра-

домир, а 
по-късно 
и в още 
десет ка-
ази. Сул-
танът до-
ри раз-
порежда 
никой да 
не се ме-
си в де-
лата на 
Карпош, 
д о к а т о 
той из-
пълнява 
задълженията си. Няма спор, че той 
отхвърля предложеното му от ос-
манската власт.

На 20 ноември 1689 г. срещу въ-
станалите българи от София тръг-
ва турско-татарската войска, воде-
на от сераскера Махмуд паша и та-
тарския хан Селим Гирай и наброя-
ваща повече от 30 хиляди души. Тя 
остава няколко дни в Кюстендил, ка-
то в това време успява да разбие в 
околностите на града хайдушка дру-
жина от стотина мъже – част от хо-
рата на Карпош. След това войската 
се насочва към Крива Паланка, като 
гарнизонът, защитаващ крепостта, е 
разбит, а градът е запален.

Самият Карпош успява да се спа-
си и се оттегля в Куманово. Именно 
там е последното и решаващо сра-
жение на войводата и хората му – 
те претърпяват тежко поражение, 
като голяма част от тях са плене-
ни, включително и Карпош. В края 
на 1689 г. войводата е набит на кол 
при моста на река Вардар. Карпо-
шовото въстание слага край на ма-
совата въстаническа вълна в края 
на XVII век.

Въстанието на Карпош

военни почести. Гварди-
ята на Симеон го аклами-
ра на гръцки като ”васи-
левс на ромеите”. С мно-
го подаръци императо-
рът склонява Симеон да 
се оттегли.

През 924 г. Симеон 
присъединява към Бъл-
гария Сръбското княже-
ство. С това завършват 
успешните Симеонови 
завоевания, с които Бъл-
гария придобива импер-
ско могъщество с излаз 
на три морета.

Цар Симеон Велики 
умира на 27.5.927 г. от 
сърдечен удар.

 Цар Симеон Велики е 
основен идеолог на това 
България да се превър-
не в държавата на духа 
в Средновековна Евро-
па. Благодарение на не-
го нашата страна през X 
в. става първата славя-
ноезична империя в ис-
торията. У нас започва 
развитието си нова ев-
ропейска християнска 
цивилизация, основана 
върху старобългарския 
език, която през веко-
вете ще се превърне в 
неумолим съперник, но 
и необходим партньор 
на по-старите (гръкое-
зична и латиноезична) 
християнски цивилиза-
ции. Симеоновият Зла-
тен век, съзнателно или 
не, става модел на подра-
жание за векове напред.
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срЯДа, 11 ДекеМври
06:10 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 2
07:00 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 3
07:25 Митични зверов еп. 7
08:25 Най-големите измами в 

историята
13:55 Шпионските тайни за бив-

шия крал
15:50 Жената в железния ковчег
16:55 Тайните на мъртвите
19:10 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 2
20:05 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 8

21:05 Загадки в музея еп. 3
22:00 Нацистът, който спася-

ваше евреи: Карл Плаге, 
сезон 1

23:05 Мистериите на кралските 
убийства, сезон 1, еп. 3

23:55 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 3

00:50 Дубровник: Републиката, 
сезон 1, еп. 6

01:50 Нацистът, който спася-
ваше евреи: Карл Плаге, 
сезон 1

02:50 Мистериите на кралските 
убийства, сезон 1, еп. 3

03:40 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 3

04:25 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 2

05:20 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 1

ЧеТвърТък, 12 ДекеМври
06:10 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 3
07:20 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 8
08:15 Машини за убиване, сезон 

1, еп. 1
09:15 Машини за убиване, сезон 

1, еп. 2
10:20 Машини за убиване, сезон 

1, еп. 3
11:20 Машини за убиване, сезон 

1, еп. 4
12:25 Машини за убиване, сезон 

1, еп. 5
13:25 Машини за убиване, сезон 

1, еп. 6
14:25 Войната на асовете, сезон 

1, еп. 1
15:30 Войната на асовете, сезон 

1, еп. 2
16:30 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 1, еп. 
1

17:25 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 1, еп. 
2

18:20 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 1, еп. 
3

19:10 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 3

20:05 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 9

21:10 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 4

22:00 Островът на Адолф
23:05 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 4
23:55 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 4
00:50 Скрити следи: Ватерло
01:55 Островът на Адолф
02:55 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 4
03:45 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 4
04:35 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията, сезон 1, еп. 
3

05:25 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 2

ПеТък, 13 ДекеМври
06:15 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 4
07:05 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 5
07:35 Митични зверове 09:25 

Тайните на великите бри-
тански замъци

19:10 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 4

20:05 Най-великите събития от 
Втората световна война в 
цвят, сезон 1, еп. 10

21:05 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 5

22:00 Зверовете на Хитлер
23:00 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 5
23:50 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
00:45 Забранена история, сезон 

1, еп. 1
01:40 Зверовете на Хитлер
02:40 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 5
03:30 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
04:15 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията, сезон 1, еп. 
4

05:10 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 3

05:55 Прокълнати династии, 
сезон 1, еп. 5

съБоТа, 14 ДекеМври
06:20 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 6
07:00 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 7
07:25 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 6
08:00 Пърл Харбър: Истината, 

сезон 1, еп. 1
09:00 Пърл Харбър: Истината, 

сезон 1, еп. 2
09:55 Рим: Първата световна 

суперсила, сезон 1, еп. 3
10:50 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията, сезон 1, еп. 
4

11:50 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
5

12:45 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
6

13:45 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 1

14:40 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 2

15:40 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 3

16:35 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 4

17:30 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 5

18:25 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 6

19:20 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 7

20:15 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 1

21:10 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 2

22:00 Мистерията на катакомби-
те

23:05 География на убийствата, 
сезон 3, еп. 4

00:00 География на убийствата, 
сезон 1, еп. 1

00:55 География на убийствата, 
сезон 1, еп. 2

01:50 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 4

02:45 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 5

03:35 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 2

04:25 Митични зверове, сезон 1, 
еп. 3

05:15 Парижки мистерии, сезон 
1, еп. 3

05:45 Митове и чудовища, сезон 
1, еп. 3

НеДелЯ, 15 ДекеМври
06:30 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 7
07:15 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 7
07:45 Тайните на великите бри-

тански замъци
10:25 Наполеон: Кампанията в 

Египет, сезон 1, еп. 1
11:25 Наполеон: Кампанията в 

Египет, сезон 1, еп. 2
12:30 Личният живот на средно-

вековните крале, сезон 1, 
еп. 1

13:40 Личният живот на средно-
вековните крале, сезон 1, 
еп. 2

14:55 Личният живот на средно-
вековните крале, сезон 1, 
еп. 3

16:10 Тайният Версай на Мария-
Антоанета

17:10 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия, сезон 1, еп. 1

18:10 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия, сезон 1, еп. 2

19:10 Личният живот на истори-
ческите личности

22:00 Животни на война, сезон 1, 
еп. 2

23:05 Загадъчни средновековни 
убийства

00:55 Дните, които написаха 
историята, сезон 1, еп. 10

01:25 Прокълнати династии, 
сезон 1, еп. 1

01:55 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 6

02:50 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 7

03:40 Митични зверове
05:20 Парижки мистерии, сезон 

1, еп. 4
05:45 Митове и чудовища, сезон 

1, еп. 4
ПоНеДелНик, 16 ДекеМври

06:35 Прокълнати династии, 
сезон 1, еп. 8

07:00 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 21

07:30 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 22

08:00 Митове и чудовища, сезон 
1, еп. 1

08:55 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 2, еп. 
6

09:50 Елизабет и нейните враго-
ве, сезон 1, еп. 1

10:45 Елизабет и нейните враго-
ве, сезон 1, еп. 2

11:40 Елизабет и нейните враго-
ве, сезон 1, еп. 3

12:35 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 1, 
еп. 1

13:30 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 1, 
еп. 2

14:30 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 1, 
еп. 3

15:25 История за две сестри, 
сезон 1, еп. 1

16:20 История за две сестри, 
сезон 1, еп. 2

17:15 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 1

18:10 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 2

19:05 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 5

20:00 Първите хора, сезон 1, еп. 
1

21:05 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 6

22:00 Олимпийската мечта: На-
цистките игри през 1936

23:05 Мистериите на кралските 
убийства, сезон 1, еп. 6

23:55 География на убийствата, 
сезон 3, еп. 1

00:55 Забранена история, сезон 
1, еп. 2

01:50 Ловци на нацисти, сезон 1, 
еп. 1

02:45 Мистериите на кралските 
убийства, сезон 1, еп. 6

03:30 География на убийствата, 
сезон 3, еп. 1

04:20 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
5

05:15 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 4

вТорНик, 17 ДекеМври
06:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 17
06:25 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 9
07:20 Митове и чудовища, сезон 

1, еп. 3
08:15 Митове и чудовища, сезон 

1, еп. 4
09:10 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 8
10:05 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 9
11:00 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 10
11:55 Осем дни, които създадоха 

Рим
19:05 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 1
19:55 Първите хора, сезон 1, еп. 

2
21:05 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 7
22:00 Островът на Адолф
23:05 География на убийствата, 

сезон 1, еп. 1
23:55 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
00:50 Забранена история, сезон 

1, еп. 3
01:50 Ловци на нацисти, сезон 1, 

еп. 2
02:40 География на убийствата, 

сезон 1, еп. 1
03:30 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
04:20 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията, сезон 1, еп. 
6

05:10 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 5

срЯДа, 18 ДекеМври
06:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 18
06:25 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 10
07:20 Митове и чудовища, сезон 

1, еп. 5
08:15 Митове и чудовища, сезон 

1, еп. 6
09:10 Смъртносно разузнаване
16:15 Смъртоносно известна 

ДНК, сезон 1, еп. 1
17:10 Смъртоносно известна 

ДНК, сезон 1, еп. 2
18:10 Смъртоносно известна 

ДНК, сезон 1, еп. 3
19:10 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
20:05 Първите хора, сезон 1, еп. 

3
21:10 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 8
22:00 Зверовете на Хитлер
23:00 География на убийствата, 

сезон 1, еп. 2
23:55 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
00:50 Забранена история, сезон 

1, еп. 4
01:45 Ловци на нацисти, сезон 1, 

еп. 3
02:40 География на убийствата, 

сезон 1, еп. 2
03:30 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
04:20 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 1
05:10 Загадки в музея, сезон 5, 

еп. 6

05:55 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 19

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06:25 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 11
07:20 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията
08:20 Тайните на великите бри-

тански замъци
10:55 История на оръжията
19:05 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
20:00 Първите хора, сезон 1, еп. 

4
21:10 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 9
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
23:05 География на убийствата, 

сезон 1, еп. 3
00:00 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 4
00:55 Забранена история, сезон 

1, еп. 5
01:50 Ловци на нацисти, сезон 1, 

еп. 4
02:45 География на убийствата, 

сезон 1, еп. 3
03:35 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 4
04:25 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 2
05:15 Загадки в музея, сезон 5, 

еп. 7
ПеТък, 20 ДекеМври

06:05 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 20

06:30 Прокълнати династии, 
сезон 1, еп. 12

07:00 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
2

07:55 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията, сезон 1, еп. 
3

08:55 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 2, еп. 
6

09:50 Елизабет и нейните враго-
ве, сезон 1, еп. 1

10:45 Елизабет и нейните враго-
ве, сезон 1, еп. 2

11:40 Елизабет и нейните враго-
ве, сезон 1, еп. 3

12:35 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 1, 
еп. 1

13:35 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 1, 
еп. 2

14:30 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 1, 
еп. 3

15:25 История за две сестри, 
сезон 1, еп. 1

16:25 История за две сестри, 
сезон 1, еп. 2

17:20 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 1

18:10 История за две сестри, 
сезон 2, еп. 2

19:10 География на убийствата, 
сезон 3, еп. 4

20:05 Първите хора, сезон 1, еп. 
5

21:10 Загадки в музея, сезон 9, 
еп. 10

22:00 Моят живот в хитлеристка 
Германия, сезон 1, еп. 2

23:05 География на убийствата, 
сезон 1, еп. 4

00:00 Психарско корабокруше-
ние, сезон 1

01:05 Забранена история, сезон 
1, еп. 6

02:00 Ловци на нацисти, сезон 1, 
еп. 5

02:55 География на убийствата, 
сезон 1, еп. 4

03:40 Психарско корабокруше-
ние, сезон 1

04:40 Египетски загадки, сезон 1, 
еп. 3

05:30 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 8

съБоТа, 21 ДекеМври
06:15 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 13
07:00 Приказки от кралската 

спалня
08:05 Приказки от кралския гар-

дероб
09:15 Рим: Първата световна 

суперсила, сезон 1, еп. 4
10:10 Шестте съпруги на Хенри 

VIII, сезон 1, еп. 1
11:00 Шестте съпруги на Хенри 

VIII, сезон 1, еп. 2
11:55 Шестте съпруги на Хенри 

VIII, сезон 1, еп. 3
12:50 Шестте съпруги на Хенри 

VIII, сезон 1, еп. 4
13:40 Кралски братовчеди на 

война, сезон 1, еп. 1
14:55 Кралски братовчеди на 

война, сезон 1, еп. 2
16:10 Моцарт в Лондон
17:20 Опасна Земя, сезон 1, еп. 1
18:15 Опасна Земя, сезон 1, еп. 2
19:15 Опасна Земя, сезон 1, еп. 3
20:10 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 3
21:05 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 4
22:00 Ловци на нацисти, сезон 1, 

еп. 6
22:55 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 1
23:50 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
00:40 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
01:35 Най-големите измами в 

историята, сезон 1, еп. 1
02:30 Най-големите измами в 

историята, сезон 1, еп. 2
03:20 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 6
04:10 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 7
05:00 Парижки мистерии, сезон 

1, еп. 5
05:30 Пирамидите: Разгадаване

НеДелЯ, 22 ДекеМври
06:25 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 1
07:15 Пирамидите: Разгадаване
08:15 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 
4

09:10 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 2, еп. 
5

10:05 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 2, еп. 
6

10:55 Мистерията на римските 
черепи

11:55 Мистерията на катакомби-
те

12:55 Децата на кралица Викто-
рия, сезон 1, еп. 1

14:10 Децата на кралица Викто-
рия, сезон 1, еп. 2

15:25 Децата на кралица Викто-
рия, сезон 1, еп. 3

16:35 Мистериите на кралските 
убийства

22:00 Островът на Адолф
23:05 Мистериите на нацистките 

убийства, сезон 1, еп. 1
00:00 Мистериите на нацистките 

убийства, сезон 1, еп. 2
00:55 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 2
01:20 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 3
01:50 Най-големите измами в 

историята, сезон 1, еп. 3
02:45 Най-големите измами в 

историята, сезон 1, еп. 4
03:35 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 8
04:25 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 9
05:15 Парижки мистерии

ПоНеДелНик, 23 ДекеМври
06:10 Прокълнати династии
07:10 Страхотни изобретения
07:40 Как Пътят на коприната 

създаде света, сезон 1, еп. 
1

08:50 Как Пътят на коприната 
създаде света, сезон 1, еп. 
2

09:50 Как Пътят на коприната 
създаде света, сезон 1, еп. 
3

10:55 Краят на империята, сезон 
1, еп. 1

11:55 Краят на империята, сезон 
1, еп. 2

12:50 Краят на империята, сезон 
1, еп. 3

13:50 Краят на империята, сезон 
1, еп. 4

14:45 Рим: Първата световна 
суперсила, сезон 1, еп. 1

15:40 Рим: Първата световна 
суперсила, сезон 1, еп. 2

16:30 Рим: Първата световна 
суперсила, сезон 1, еп. 3

17:25 Рим: Първата световна 
суперсила, сезон 1, еп. 4

18:20 Нил: 5000 години история, 
сезон 1, еп. 1

19:15 Нил: 5000 години история, 
сезон 1, еп. 2

20:10 Нил: 5000 години история, 
сезон 1, еп. 3

21:05 Нил: 5000 години история, 
сезон 1, еп. 4

23:05 Кацането на Луната: Най-
голямата измама?

00:10 Геният на Мария Кюри 
- Жената, която освети 
планетата

01:10 Забранена история, сезон 
2, еп. 1

03:10 Кацането на Луната: Най-
голямата измама?

04:05 Геният на Мария Кюри 
- Жената, която освети 
планетата

05:05 Египетски загадки, сезон 1, 
еп. 4

05:55 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 9

вТорНик, 24 ДекеМври
06:40 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 4
07:10 Първите хора, сезон 1, еп. 

2
08:15 Първите хора, сезон 1, еп. 

3
09:25 Първите хора, сезон 1, еп. 

4
10:30 Първите хора, сезон 1, еп. 

5
11:40 Нил: 5000 години история, 

сезон 1, еп. 1
12:35 Нил: 5000 години история, 

сезон 1, еп. 2
13:30 Нил: 5000 години история, 

сезон 1, еп. 3
14:25 Нил: 5000 години история, 

сезон 1, еп. 4
15:20 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
16:25 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
17:25 История на християнство-

то, сезон 1, еп. 1
18:40 История на християнство-

то, сезон 1, еп. 2
19:50 История на християнство-

то, сезон 1, еп. 3
21:05 Търсачи на Библията, се-

зон 1, еп. 1
22:10 Юдея и Рим: Фаталният 

конфликт, сезон 1, еп. 1
23:10 Юдея и Рим: Фаталният 

конфликт, сезон 1, еп. 2
00:15 Изгубеният град на глади-

аторите
01:20 Забранена история, сезон 

2, еп. 2
02:15 Юдея и Рим: Фаталният 

конфликт, сезон 1, еп. 1
03:15 Юдея и Рим: Фаталният 

срЯДа, 11 ДекеМври
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 4
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 6, 2 епизода
17:00 „Бесен полет” – екшън с 

уч. на Стивън Сегал, Сиера 
Пейтън, Стив Тюсейнт и др. 

19:00 „Снайперисти“ – сериал, 
сезон 5

20:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” – сериал, 
сезон 6

21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Чужденецът” – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Хари Ван 
Горкъм, Джефри Пиърс, 
Ана - Луис Плоуман, Макс 
Райън, Шърмън Огъстъс и 
др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” – сериал, 
сезон 6 

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 
03:45 Професионална борба: 

„Първична сила”, 52-и епи-
зод 

ЧеТвърТък, 12 ДекеМври
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 4
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 6, 2 епизода
17:00 „Сапьори” – приключенски 

екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Брус Пейн, Клеър 
Стансфийлд, Иън Робъртс 
и др.

19:00 „Снайперисти“ – сериал, 
сезон 5

20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” – сериал, 
сезон 6

21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Зрителна измама 2“ – 

криминален екшън с уч. 
на Марк Ръфало, Морган 
Фрийман, Уди Харелсън, 
Майкъл Кейн и др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” – сериал, 
сезон 6 

01:30 Еротичен телепазар
ПеТък, 13 ДекеМври

06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 5  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти“ – сериал, 

сезон 5 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 6
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 4
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 6, 2 епизода
17:00 „Ледове” – приключенски 

филм с уч. на Ричард Рокс-
бърг, Сам Нийл, Франсис 
О’Конър, Бен Крос, Саймън 
Калоу, Патрик Бърджин, 
Клеър Форлани, Стивън 
Мойър и др., I част 

19:00 „Военни престъпления” 0
20:00 „Скорпион”  - сериал, се-

зон 1
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Патриотични игри” – 

екшън с уч. на Харисън 
Форд, Самюел Джаксън, 
Джеймс Ърл Джоунс, Шон 
Бийн, Тора Бърч, Ан Арчър 
др.

00:30 „Скорпион”  - сериал, се-
зон 1

01:30 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

03:45 Еротичен телепазар
съБоТа, 14 ДекеМври

06:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм, 

06:30 „Щурите съседи” – сериал, 
сезон 5

08:45 „Черният списък” – сериал, 
сезон 4

10:00 „Комисар Рекс“ 6
11:00 „Икона” – трилър с уч. на 

Патрик Суейзи, Бен Крос, 
Майкъл Йорк, Аника Пе-
терсон, Джеф Фахи и др., II 
част

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Джеси Стоун: Гибелта на 

невинните” – криминален 
филм с уч. на Том Селек, 
Кол Суддут, Кати Бейкър, 
Стивън Макхати, Глория 
Рубен, Уилям Садлър и др.

15:20 „Сапьори” – приключенски 
екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Брус Пейн, Клеър 
Стансфийлд, Иън Робъртс 
и др. 

17:30 „Зрителна измама 2“ – 
криминален  екшън с уч. 
на Марк Ръфало, Морган 
Фрийман, Уди Харелсън, 
Майкъл Кейн и др. 

20:00 „Максимален риск” – кри-
минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Наташа 
Хенстрич, Жан-Юг Англад, 
Зак Грениър и др.

22:00 „Наказателят” – кримина-
лен екшън с уч. на Джон 
Траволта, Томас Джейн, 
Саманта Матис, Бен Фос-
тър и др.

00:40 Еротичен телепазар
02:45 Професионална борба: 

„Разбиване”, 52-и епизод 
НеДелЯ, 15 ДекеМври

06:30 „Щурите съседи” – сериал, 
сезон 5

08:45 „Черният списък” – сериал, 
сезон 4

10:00 „Комисар Рекс“ 6
11:00 „Тенекиеният човек” – 

приключенски филм с уч. 
на Зоуи Дешанел, Алан 
Къминг, Нийл МакДона, 
Катлийн Робъртсън, Раул 
Трухильо, Ричард Драйфус 
и др., III част

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Операция „Възмездие” – 
екшън с уч. на Марк Дака-
скос, София Пернас, Трийт 
Уйлямс, Джо Суба  и др.

15:30 „Икона” – трилър с уч. на 
Патрик Суейзи, Бен Крос, 
Майкъл Йорк, Аника Пе-
терсон, Джеф Фахи и др., II 
част 

17:30 „Патриотични игри” – 
екшън с уч. на Харисън 
Форд, Самюел Джаксън,   
Джеймс Ърл Джоунс, Шон 
Бийн, Тора Бърч, Ан Арчър 
др. 

20:00 „Ледове” – приключенски 
филм с уч. на Ричард 

Роксбърг, Сам Нийл, Фран-
сис О’ Конър, Бен Крос, 
Саймън Калоу, Патрик 
Бърджин, Клеър Форлани, 
Стивън Мойер и др., II част

22:00 „Висота“ – екшън с уч. на  
Долф Лундгрен, Денис 
Ричардс, Чък Лидъл, Джо-
натан Липники и др.  

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

02:15 Еротичен телепазар
ПоНеДелНик, 16 ДекеМври

06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 6  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Военни престъпления“ 0 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 6
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 4
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 6
16:30  „Железопътни тигри” – ек-

шън комедия с уч. Джеки 
Чан, Джейси Чан, Хироуки 
Икеучи на и др. 

19:00 „Военни престъпления“ 0
20:00 „Скорпион” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Човекът сянка” – екшън с 

уч. на Стивън Сегал, Вин-
сънт Риота, Имелда Стаун-
тън, Гарик Хейгън, Майкъл 
Елуин, Скай Бенет и др.

00:00 „Скорпион” 
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

вТорНик, 17 ДекеМври
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 6  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Военни престъпления“ 0 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 6
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 

4 
15:00 „Комисар Рекс“ 1 
16:00 „Междузвездни войни: 

Последните джедаи” – 
приключенска фантастика 
с уч. на Марк Хамил, Кери 
Фишър, Адам Драйвър, 
Дейзи Ридли, Джон Бойе-
га, Оскар Айзък, Лупита 
Нионго и др. 

19:00 „Военни престъпления“ 0

20:00 „Скорпион” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Ударна сила” – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Дейвид 
Кенеди, Лиза Лъвбранд и 
др.

00:00 „Скорпион” 
01:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 18 ДекеМври
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 6  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Комисар Рекс“ 1 
11:00 „Военни престъпления“ 0 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 6
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 4
15:00 „Комисар Рекс“ 1 
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 6, 2 епизода
17:00 „Снежни кучета” – прик-

люченска комедия с уч. на 
Куба Гудинг мл., Джеймс 
Кобърн, Сиско, М. Емет 
Уолш, Греъм Грийн, Нишел 
Николс и др. и др. 

19:00 „Военни престъпления“ 0
20:00 „Скорпион” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Законът на Картър” 
00:10 „Скорпион” 
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 
03:50 Професионална борба: 

„Първична сила”, 53-и епи-
зод 

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 6  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Комисар Рекс“ 1 
11:00 „Военни престъпления“ 0 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 6
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 

4 
15:00 „Комисар Рекс“ 1
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 6, 2 епизода
17:00 „Ударна сила” – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Дейвид 
Кенеди, Лиза Лъвбранди 
др. 

19:00 „Военни престъпления“ 0
20:00 „Скорпион” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Херкулес“ – приключен-

ски екшън с уч. на Дуейн 
Джонсън, Джон Хърт, Ъйн 

Макшейн, Руфъс Сюъл, Ре-
бека Фъргюсън, Джоузеф 
Файнс и др.

00:00 „Скорпион” 
01:00 Еротичен телепазар

ПеТък, 20 ДекеМври
06:00 „Драга фамилия” 
07:00 „Уокър” – сериал, сезон 6  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 4 
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Комисар Рекс“ 1 
11:00 „Военни престъпления“ 0 
12:00 „Хавай 5-0”  
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 6
14:00 „Кобра 11: Обади се!” 4
15:00 „Комисар Рекс“ 1
16:00 „Женени с деца”  2 епизода
17:00 „Ледове” – приключенски 

филм с уч. на Ричард Рокс-
бърг, Франсис О’Конър, 
Клеър Форлани, Бен Крос, 
Саймън Калоу, Патрик Бър-
гин, Стивън Мойър, Сам 
Нийл и др., II част 

19:00 „Военни престъпления“ 0
20:00 „Скорпион” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Реална опасност” – екшън 

с уч. на Харисън Форд, 
Уилям Дефо, Хенри Черни, 
Хоаким  Де Алмейда, Ан 
Арчър и др.

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

03:15 Еротичен телепазар
съБоТа,  21 ДекеМври

06:00 „Без багаж”
06:30 „Щурите съседи” 
08:45 „Черният списък”
10:00 „Комисар Рекс“ 6
11:00 „Аса и осмици” – прик-

люченски екшън с уч. на 
Каспър Ван Дийн, Ърнест 
Борнин, Брус Бокслайтнър

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Джеси Стоун: Презумпция 

за невинност” –  крими-
нален филм с уч. на Том 
Селек, Кол Суддут, Кати 
Бейкър, Стивън Макхати, 
Глория Рубен, Уилям 
Садлър, Робърт Карадайн

15:30 „Теория за големия взрив”
16:00 „Законът на Картър” – ек-

шън с уч. Силвестър Стало-
ун, Мики Рурк, Рейчъл Лей 
Кук, Миранда Ричардсън, 
Рона Митра, Алън Къминг 
и др. 

18:00 „Херкулес“ – приключен-
ски екшън с уч. на Дуейн 

Джонсън, Джон Хърт, Ъйн 
Макшейн, Руфъс Сюъл, Ре-
бека Фъргюсън, Джоузеф 
Файнс и др. 

20:00 „Горещо маце” – комедия 
с уч. на Роб Шнайдър, Ро-
бърт Дейви, Матю Лорънс, 
Ана Фарис и др.

22:00 „Уасаби” – екшън с уч. на 
Жан Рено, Риоко Хиросу, 
Мишел Мюлер и др.

00:00 Еротичен телепазар
02:10 Професионална борба: 

„Разбиване”, 53-и епизод 

НеДелЯ,  22 ДекеМври
06:30 „Щурите съседи” – сериал, 

сезон 5
08:45 „Черният списък” – сериал, 

сезон 4
10:00 „Комисар Рекс“ 6
11:00 „Горещо маце” – комедия 

с уч. на Роб Шнайдър, Ро-
бърт Дейви, Матю Лорънс, 
Ана Фарис и др. 

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Аса и осмици” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Каспър Ван Дийн, Ърнест 
Борнин,  Брус Бокслай-
тнър и др. 

15:15 „Потоп” –  екшън с уч. на 
Робърт Карлайл, Том Хар-
ди, Джесалин Гилсиг, Том 
Къртни, Джоан Уоли, Дей-
вид Съчет, Найджъл Пла-
нър, Ралф Браун, Готфрид 
Джон, Пип Торънс, Дейвид 
Хайман и др. , I част

17:10 „Реална опасност” – екшън 
с уч. на Харисън Форд, 
Уилям Дефо, Хенри Черни, 
Хоаким  Де Алмейда, Ан 
Арчър и др. 

20:00 „Безпаметно” – екшън с уч. 
на Долф Лундгрен, Дани 
Трехо, Вивика Анджанета 
Фокс, Майкъл Пайр, Ната-
сия Малте, Джон Лауглин, 
Ейнджъл Конуел и др.

21:50 „Фаворитът” – екшън с 
уч. на Уесли Снайпс, Винг 
Реймс, Питър Фолк, Май-
къл Рукър, Джон Седа

23:50 „Фрактура”
02:10 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

11 ДекеМври, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Видимо и невидимо 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Операция История 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
12 ДекеМври, ЧеТвърТък

06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1  /п./

13 ДекеМври, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Да нарисуваш престъ-

пление
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 Операция История 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Тамплиерите 
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
02:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

14 ДекеМври, съБоТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция История 
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – 

филм
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 В служба на Нейно вели-

чество
17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - крими-

нален сериал
22:30 Мьобиус – трилър, 

драма, Франция, 2013 г.; 
режисьор: Ерик Рошан; 
в ролите: Жан Дюжар-
ден, Тим Рот, Сесил Дьо 

Франс, Емили Дьокен, 
Владимир Меншов и др.

00:30 Новините ON AIR /п./
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR /п./ 

15 ДекеМври, НеДелЯ
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва /п./

06:30 Характери  /п./
07:00 Брюксел 1  /п./
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – 

филм
11:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
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 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сери-

ал
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - крими-

нален сериал
22:30 Човекът от булеварда на 

Капуцините – комедия, 
Русия, 1987 г; режисьор: 
Алла Сурикова; в роли-
те: Андрей Миронов, 
Александра Яковлева, 
Михаил Боярский, Олег 

Табаков, Николай Кара-
ченцов

00:15 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

16 ДекеМври, ПоНеДелНик
06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Да нарисуваш престъ-

пление
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 Брюксел 1  /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Телепазарен прозорец 
22:30 Тамплиерите
23:30 Мъже в сянка
00:30 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо 

17 ДекеМври, вТорНик
06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 VIB /п./
15:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Телепазарен прозорец 
22:30 Йерихон 
23:30 Мъже в сянка
00:30 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Брюксел 1  /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./ 
05:30 Опорни хора

18 ДекеМври, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Да нарисуваш престъ-

пление
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 Видимо и невидимо 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Телепазарен прозорец 
22:30 Йерихон 
23:30 Мъже в сянка
00:30 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Операция История 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
06:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
19 ДекеМври, ЧеТвърТък

06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Да нарисуваш престъ-

пление
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR

19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Телепазарен прозорец 
22:30 Йерихон 
23:30 Мъже в сянка
00:30 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1  /п./

20 ДекеМври, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната
10:30 Да нарисуваш престъ-

пление
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за ми-

лионер 
14:30 Операция История 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Изгряващо слънце
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток 

шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Телепазарен прозорец 
22:30 Йерихон 
23:30 Мъже в сянка
00:30 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно 
01:30 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
02:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

21 ДекеМври, съБоТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция История 
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Най-добрият приятел на 

кучето – филм
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR

16:00 Авиошоу с Александър 
Богоявленски 

16:30 В служба на Нейно вели-
чество

17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Дъщеря на закона
21:30 Фамилията ми е Шилов – 

криминален, Русия
23:15 Леки момичета – драма
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR /п./

22 ДекеМври, НеДелЯ
06:00 VIB 
06:30 Характери  /п./
07:00 Брюксел 1  /п./
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Най-добрият приятел на 

кучето – филм
11:00 Мултимедия 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Историите ON AIR
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
18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG
19:30 Код „Ято“ 
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Просто Джексън 
23:15 Парижки лудории 
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./

он еър

Фокс

срЯДа, 11 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
20:00 От местопрестъплението
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

ЧеТвърТък, 12 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: 

Маями
21:00 Батман завинаги
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости

04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

ПеТък, 13 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:45 Батман завинаги
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: 

Маями
21:00 Целувки и куршуми
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

съБоТа, 14 ДекеМври
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Пазители на времето
11:05 От местопрестъплението: 

Маями
12:05 От местопрестъплението: 

Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Бандитки
16:25 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Празен чек
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Батман завинаги
00:50 Агентите на ЩИТ
01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости

05:15 Кости

НеДелЯ, 15 ДекеМври
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Пазители на времето
11:05 От местопрестъплението: 

Маями
12:05 От местопрестъплението: 

Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Празен чек
16:25 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Коледни лапички 2
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Целувки и куршуми
00:05 Широко затворени очи
02:00 Чикаго
03:00 Под наблюдение
03:45 Под наблюдение
04:30 Кости
05:15 Кости

ПоНеДелНик, 16 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Опашати лъжи
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: 

Маями
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Империя
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас

05:15 Пришиване

вТорНик, 17 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: 

Маями
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Империя
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

срЯДа, 18 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Хавай 5-0 20:00 От мес-

топрестъплението: 
Маями

21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Скорпион
23:50 Касъл

00:45 Теория за Големия взрив
01:15 Теория за Големия взрив
01:45 Пришиване
02:30 Империя
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

ЧеТвърТък, 19 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Хавай 5-0 08:00 Мак-

гайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Хавай 5-0 20:00 От мес-

топрестъплението: 
Маями

21:00 Батман и Робин
23:50 Касъл
00:45 Теория за Големия взрив
01:15 Теория за Големия взрив
01:45 Пришиване
02:30 Империя
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

ПеТък, 20 ДекеМври
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Хавай 5-0 08:00 Мак-

гайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:45 Батман и Робин
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Хавай 5-0 20:00 От мес-

топрестъплението: 
Маями

21:00 Семейство Симпсън: 
Филмът

22:55 Скорпион
23:50 Касъл

00:45 Теория за Големия взрив
01:15 Теория за Големия взрив
01:45 Пришиване
02:30 Империя
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

съБоТа, 21 ДекеМври
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Касъл
09:15 Касъл
10:10 Пазители на времето
11:05 От местопрестъплението: 

Маями
12:05 От местопрестъплението: 

Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Коледни лапички 2
16:25 Семейство Симпсън
16:55 Касъл
17:50 Касъл
18:40 911
19:35 Върхът на Данте
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Батман и Робин
00:50 Агентите на ЩИТ
01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Касъл
05:15 Касъл

НеДелЯ, 22 ДекеМври
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Касъл
09:15 Касъл
10:10 Пазители на времето
11:05 От местопрестъплението: 

Маями
12:05 От местопрестъплението: 

Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Върхът на Данте
16:25 Семейство Симпсън
16:55 Касъл
17:50 Касъл
18:40 Риф Брейк
19:30 Ваканцията на Мистър 

Бийн
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Семейство Симпсън: 

Филмът
23:55 Баскетболни дневници

01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Касъл
05:15 Касъл

ПоНеДелНик, 23 ДекеМври
06:00 Паранормално
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Хавай 5-0 08:00 Мак-

гайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Танго за трима
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Хавай 5-0 20:00 От мес-

топрестъплението: 
Маями

21:00 Ърнест спасява Коледа
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Теория за Големия взрив
01:15 Теория за Големия взрив
01:45 Пришиване
02:30 Империя
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Паранормално
05:15 Пришиване

вТорНик, 24 ДекеМври
06:00 Паранормално
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Хавай 5-0 08:00 Мак-

гайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: 

Маями
11:40 Ърнест спасява Коледа
13:30 Скорпион
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Хавай 5-0 20:00 От мес-

топрестъплението: 
Маями

21:00 Волният Уили
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Теория за Големия взрив
01:15 Теория за Големия взрив
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кръсТословиЦи За 

съсТавЯНе – БлиЗНаЦи
сУДокУкръсТословиЦа

воДоравНо: “Вече не живеем тук“. Сепа-
рация. Аела. Делирадев (Павел). Вятър. Венец. 
Пиле. ИРИ. ЮЛНЦ. АПС. Анов (Николай). Ютия. 
„Лили”. Раас. Аба. Ска. Аксу. Внимание. Кетон. 
Каолин. Траулери. Аналитик. „Сам”. Апар. Пас. 
Раул. Руис (Анди). Сито. Капа. Киловат. Алба 
(Джесика). Натиск. Езера. Пек. Ракитак. Рил. 
Чукан. Лимонада. „Гепи”. Атика. Анин. Рамос 
(Серхио). Тамарини.

оТвесНо: „Не се влюбвай привечер“. Че-
лентано (Адриано). Аул. Купа. Чепинци. Ила-
рион. Ким. НАРЕ. Ясмин. Свара. Кераца. Ка-
нап. Атанас. Жад. План. Ластик. Бицепси. „И ти 
си …”. Силит. Виви. Лаерт. Тактика. Фея. Лаик. 
Аирол. „Ам-Ам”. Вен (Джон). Скука. Беко (Жил-
бер). Омая. Оруел (Джордж). Указ. Нар. Тети-
ва. Тесла. Ерани (Сара). Фулър (Самюъл). Аго-
ра. Пиридин. Кариес. Нимфа. Алани.

I кръсТословиЦа
ВОДОРАВНО: Матусал, Еле-

рони, Динамит, Исе, Ава, Насо, 
Ира, Трир,  Аса, Ана, Рубикон, 
Араваки, Титанит.  ОТВЕСНО: 
Медина, Арат, Алиса, Усури, Те-
неси, Абат, Ура, Орт, Ива, Со-
ма, Аракан, Анива, Иноки, Ли-
та, Гранит.

II кръсТословиЦа
ВОДОРАВНО: Паралел, Ока-

рина, Макаров, Ано, Ати, Димо, 
Алт, Тара,  Рут, Нар, Окинава, 
Карокан, Ателана.  ОТВЕСНО: 
Помада, Рока, Акани, Дукат, Ра-
кома, Тире, Ара, Олт, Нол, Ли-
ра, Танака, Еноти, Раван, Лави, 
Парана.

воДоравНо: 1.Пиелит. 6.Сур. 8.Борд. 11.Курорт. 
12.Идол. 13.Голиат. 15.Акт. 17.Аида. 19.Оно. 20.Ана-
ли. 21.Век. 22.Дига. 24.Енина.  25.Вино. 26.Ара. 28.Ина. 
29.Кин. 31.Арил. 33.Рало. 35.Пантомима. 39.Олово. 
41.Ери. 42.Нана. 44.Апиц /Бруно/. 45.Сако.  47.Леми. 
50.Ере. 51.Онега. 53.Лепидолит. 55.Анди. 56.Ирод /
Великий/. 58.Ски. 59.Мат. 61.Лит. 64.Рали. 66.Папен 
/Дени/.  67.Нара. 69.Аби. 70.Банат. 72.Пан. 73.Ко-
ва. 75.Кит. 76.Карета. 78.Акне. 79.Имарет. 80.Ника. 
81.Тит /Флавий/. 82.Лимити. 

оТвесНо: 1.Пагода. 2.Еклога. 3.Луи. 4.Ирак. 5.Тот 
/Арпад/. 6.Станин. 7.Ритла. 8.Боа. 9.Оливин. 10.Дра-
кон. 14.Они. 16.Канара.  18.Ден. 20.Анилин. 23.Арат. 
25.Виола. 27.Арон. 29.Кло. 30.Парана. 32.Имам. 
34.Квирит. 35.Песо. 36.Нике. 37.Мале.  39.Опел. 
40.Оцет. 43.Омир. 46.Огаки. 48.Епитет. 49.Идол. 
52.Ани. 53.Лимани. 54.Один. 57.Аракан.58.Сливак. 
60.Апатит.  62.Тапети. 63.Банани. 65.Або. 66.Пакет. 
68.Рат.71.Бари. 74.Ака. 76.Кал. 77.Рем.

Îтãовори от бр. 49
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суперлига по волейбол за мъже – 9-и кръг

28 Спорт Спорт

тото 2
97 тираж 98 тираж

5 от 35
I теглене: 8, 16, 19, 28, 34
II теглене: 3, 5, 10, 14, 18

6 от 42
I теглене: 1, 6, 7, 31, 34, 35

6 от 49
I теглене: 19, 21, 29, 30, 39, 44

Тотоджокер
Позиции:  3, 4, 7
       Числа:  6, 2, 3

 Зодиак
10, 14, 18, 26, 47

Печеливша зодия: 8

5 от 35
I теглене: 3, 16, 19, 33, 34
II теглене: 6, 18, 24, 29, 31

6 от 42
I теглене: 4, 5, 8, 19, 32, 35

6 от 49
I теглене: 12, 13, 15, 19, 32, 33

Тотоджокер
Позиции: 2, 3, 6
       Числа: 0, 5, 8

 Зодиак
10, 22, 26, 36, 46

Печеливша зодия: 3

страницата подготви Цветан илиев

Пореден успех  
за „канарчетата”

Антъни Джошуа отново е 
кралят на тежка категория

„а” 
рфг, 
XIХ   

кръг

„Тигрите” излязоха начело

Монтана свали Нефтохимик от върха

В няколко 
изречения

„Сините” отстраниха 
Черно море

Ботев (Пловдив) на-
дигра Берое с резул-
тат 3:1. Тодор Неделев 
(10) изведе "канарчета-
та" напред с прекрасен 
гол, а Александър Цве-
тков (44) възстанови ра-
венството. Александър 
Тонев (54) отново да-
де преднина на Ботев, 
а Станислав Шопов (62) 
покачи с първия си гол 
в професионалния фут-
бол. 

Педро Еуженио (84) 
остави тима си с човек 
по-малко след червен 
картон. Двата тима не са 
в оптимално състояние 
и феновете им са при-
теснени. "Жълто-черни-
те" се стабилизираха ка-
то резултати след смя-
ната на Желко Петро-
вич с Ферарио Спасов, 
но на организационно 
ниво много неща в клу-
ба не са наред. Берое съ-
що е с нов треньор в ли-
цето на Димитър Дими-
тров, който ще трябва 
да прави сериозна се-
лекция през зимата. Хе-

останалите резултати от кръга:
Царско село - еТър 2:2
0:1 Милчо Ангелов (55)
0:2 Дино Мартинович (60)
1:2 Дилан Бахамбула (89)
2:2 Густаво Карбониери (90+3)
лУДогореЦ - ЧерНо Море 1:1
0:1 Актау 43
1:1 Якуб Шверчок 84
Ботев враца – славия  0:2
0:1 Янис Карабельов 16
0:2 Емил Стоев 90+2 
арда – Цска 0:0
левски - виТоШа (БисТриЦа) 2:0
1:0 Паулиньо (24)
2:0 Иванов (60)

"Сините" спечелиха 
битката с „моряците“ с 
минималното 1:0 и про-
дължават в следващия 
етап.

Единственото попа-
дение бе реализирано 
от Мартин Райнов в 23-
ата минута на мача.

Сблъсъците между 

че от интересни, като и 
този мач не бе изключе-
ние от правилото. 

Допълнителна ин-
трига създаде и зимно-
то време в София, което 
не бе по вкуса на който и 
да е от опонентите. До-
макините обаче се бяха 
погрижили теренът да 
бъде в перфектно състо-
яние Двубоят бе изклю-
чително важен за дома-
кините, които имат ам-
бицията най-сетне да 
сложат край на години-
те си без трофей.

осТаНалиТе реЗУлТаТи оТ НаДПревараТа:
Славия – Ботев Пд 1:2
Берое – ЦСКА 1948  3:4
Ботев Гълъбово – Витоша 2:1
Ботев Враца – Кариана Ерден 4:0
Арда – ЦСКА 0:1
Локомотив Пд – Литекс 2:1

Британският тер-
минатор Антъни Джо-
шуа (вече 23-1, 21 KO) 
си върна световните 
титли по бокс в тежка 
категория, след като 
победи по точки аме-
риканеца Анди Руис 
(вече 33-2, 22 KO) в 
реванша между два-
мата, наречен Сблъ-
съка в дюните. Поясите на Световната 
боксова асоциация (WBA), Междуна-
родната боксова федерация (IBF), Све-
товната боксова организация (WBO) 
и Международната боксова органи-

зация (IBO) ос-
танаха прите-
жание на Руис 
едва 6 месеца, 
след като но-
каутира Джо-
шуа през юни. 
Половин го-
дина по-късно 
30-годишният 
Джошуа пока-

за много по-разнообразна игра, про-
мени много поведението си и заслу-
жено спечели, въпреки че не нока-
утира американеца от мексикански 
произход.

Носителят на Купата и Супер-
купата на България Хебър (Пазар-
джик) постигна нова победа. Во-
деният от треньора Атанас Петров 
тим разгроми вкъщи Дунав (Русе) с 
3:0 (25:22, 25:17, 25:13). Над всички 
за Хебър бе канадският диагонал 
Брадли Гънтър със страхотните 17 
точки (2 блока, 3 аса и 57% ефек-
тивност в атака) за победата. За 
гостите от Дунав Леон Тончев се 
отчете с 11 точки.

Така "тигрите" от Пазарджик от-
ново излязоха начело във временно-
то класиране с 8 победи, 1 загуба и 22 
точки, колкото има и шампионът Неф-
тохимик, който вече е със 7 победи и 2 

Новопривлеченият австрийски национал 
Максимилиан Талер вдъхнови тима на Мон-
тана, който победи у дома шампиона Нефто-
химик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:18, 24:26, 25:20, 
25:23). Разпределителят, който през миналия 
сезон игра за румънския Стяуа, дебютира сре-
щу бургазлии и ги изненада със силната си и 
разнообразна игра. След мача той бе избран 
единодушно за играч на мача.

Така Монтана нанесе първа загуба на шам-
пионите и ги свали от върха на временното 
класиране.

осТаНалиТе 
реЗУлТаТи оТ кръга:
Марек Юнион Ивкони 

(Дупница) - Славия  3:0 (25:17, 
25:21, 25:14)

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - 
ЦСКА 3:2 (27:29, 21:25, 25:22, 
29:27, 15:12)

Мачът на Левски с "Пирин" 
бе отложен за 12 декември, 
четвъртък, от 18,30 часа в за-
ла "Универсиада".

националът в ал-
пийските ски камен 
Златков постигна във 
Фунаесдален (Швеция) 
голям успех, като зае 
второ място в гигант-
ския слалом от кален-
дара на ФИС. Преди не-
го е само Йеспер Брайен-
дхолм (Швеция). 

радослав янков за-
почна по отличен на-
чин сезона в Световна-
та купа. Носителят на 
Големия кристален гло-
бус в паралелните сноу-
борд дисциплини за 2016 
г. завърши на четвърто 
място в паралелния ги-
гантски слалом в Баное, 
Русия. В малкия финал 
Янков допусна грешки и 
загуби от четирикрат-
ния световен шампи-
он австриеца Бенямин 
Карл. Българинът за-
вършва в топ 4 в старт 
за Световната купа за 
първи път от януари 
2018 г., когато в Банско 
остана на крачка от по-
диума.

йосиф миладинов 
подобри пореден рекорд 
по време на Европейско-
то първенство по плу-
ване в малък басейн в 
Глазгоу. 16-годишният 
талант фиксира 54,22 
секунди в сериите на 100 
метра съчетано и пра-
ти в историята рекор-
да на Михаил Алексан-
дров от 54,53, поста-
вен през 2004 г. Пости-
жението на Миладинов 
му отреди 27-о място в 
класирането на дисци-
плината.

За купата на България – 1/8-финали

двата тима в тази над-
превара винаги са пове-

ро очевидно не е дово-
лен от част от настоящи-
те футболисти и го заяви 
в прав текст след позор-

ното отпадане за Купа-
та на България от вто-
родивизионния ЦСКА 
1948.

поражения. В следващия, предпосле-
ден, 10-и кръг от първия полусезон 
Хебър ще гостува на Пирин (Разлог) 
в неделя (15 декември) от 18,00 часа.

България победи с 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Румъния в 
двубой от дивизия 3 на световното първенство по 
хокей на лед за жени в София. Вероника Метанова 
се разписа след 4,27 минути в допълнителния пе-
риод след асистенция на Никол Дилова. Преди то-
ва Тина Лисичкова, Метанова и Андрея Коцева бя-
ха точни в редовното време за българския състав, 

воден от селекционера Красимир Монов. Верони-
ка Метанова и Лисичкова се отличиха и с по едно 
завършващо подаване.

Алина Опря на два пъти и Тимя Чисер се разпи-
саха в полза на Румъния във втората третина на ма-
ча, игран в Зимния дворец на спорта.

Хокеистките ни 
побеждават Румъния
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Двадесет и четвъртото издание на фестивала 
„Листопад на спомените” – Варна, вече е история, 
макар че продължава да ни вълнува. Благодарни 
сме на в. „Пенсионери”, който бе верен наш ме-
диен партньор през цялото време, и на редакто-
ра Цветан Илиев, специален пратеник, отразявал 
благородната надпревара.

Благодарим на организаторите, на спонсори-
те и на участниците. Голяма част от самодейците 

бяха прехвърлили 80-те, но не отстъпваха и на-
равно с останалите се състезаваха. 

Незаличима е следата от първото издание през 
1994 г. на акордеониста, полковник от запаса Сто-
ян Гамолов от Варна, който служи на родината с 
щит, меч и лира. Няма човек, който да не е тръ-
пнел пред виртуозното майсторство и омайните 
звуци на неговия акордеон…

Неоценими са заслугите му за високото худо-
жествено ниво на изпълнение на вокалните със-
тави – мъжки октет „Дружба”, „Черноморска пе-
сен”, „Галатея”, формация „Морски полъх”, които 
и тази година бяха наградени със „Сребърен лист” 
и имат юбилей – 25 години; „Черноморски каза-
ци”, „Калинушка”, „Корали” и други, които завла-
дяха сърцата на наши и чуждестранни ценители 
на песента с неповторимата си хармония. Музи-
ката на Гамолов излиза направо от сърцето му. 
Той диша и живее с нея. Много негови музикал-
ни произведения и изпълнения звучат в ефира 
на БНР и БНТ.

Автор е на книга, посветена на Деня на побе-
дата над фашизма – 9 май, съставител на настол-
ната книга „Безсмъртните песни на Русия”, в ко-
ято отдава почит на руската песен боец.

Можем ли за миг да си представим света без 
песен? Стоян Гамолов скоро ще навърши 75 г. 
Да е жив и здрав, да продължава да радва свои-
те почитатели!

Ръководството на областния и общинския съ-
вет на СП-2004 – Варна, му изказват своите ис-
крени благодарности! „Листопад на спомените” 
ще пребъде, защото оставя незаличими следи и 
спомени.

Маргарита Таргова, сП-2004 - варна

20 мъже и жени с посребрели коси от Цено-
во получиха сертификати за начална компю-
търна грамотност. В продължение на двадесет 
часа те преминаха обучение по четири моду-
ла за работа с интернет. Участниците в група-
та се запознаха с компютърната техника, при-
добиха умения да работят с интернет и соци-
алните мрежи, научиха се как да използват мо-
билни устройства и как да прилагат основните 
правила за онлайн безопасност. Занятията се 
проведоха в компютърната зала на Народно 
читалище „Христо Ботев“ по проект „Интернет 
за всички“ с подкрепата на Асоциация „Съвре-
менни читалища“. 

„По време на обучението всеки от нас си на-
прави регистрация на собствена електронна 
поща. Пенсионерският клуб „Млади сърца“ съ-
що влезе в социалните мрежи и комуникация-
та с „колегите“ от различни краища на страна-
та е много по-лесна“, не скри задоволството си 
ръководителката на пенсионерската организа-
ция Румяна Иванова. След официалното леги-
тимиране в социалните мрежи ръководството 
на ценовския клуб още по-усърдно започна да 

Сертификати за компютърна грамотност
реализира една своя инициатива – да открие и да 
установи контакти с всички клубове от страната, 
които носят името „Млади сърца“.

Обучение по начална компютърна грамотност 
за пенсионери трябва да се проведе в още четири 
населени места от страната. Проектът предвижда 
да бъдат обхванати общо 100 души.

Марий ПеЙЧев

29Съюзен живот Читалища

На гости на Лясковец и Елена

Незаличими следи

страницата подготви Маргарита лоЗаНова

следа от първото издание на „листопа-
да“ - варна: стоян гамолов, на акордеона

В Исперих се проведе 
среща между клубовете 
на хора в неравностой-
но положение „Вяра” с 
председател Веселин 
Добрев и клуба на пен-
сионерите и инвалиди-
те „Сребърци” - с. Сре-
бърна, с  председател 
Тодорка Симова. Гости-
те от силистренското се-
ло върнаха визитата на 
своите приятели от гра-
да на хана. 21 членове 
на клуба в Сребърна бя-
ха посрещнати и разве-
дени в центъра от Але-
кси Лазаров и Ангел Ни-
колов. 

Те се 
з а п о з -
наха със 
символа 
на гра-
да – па-
метника 
на св. Ге-
орги По-
б е д о н о -
сец, на 
з а г и н а -
лите във 
войните 
от 1912 
до 1945 
г. – 358 бойци от Испе-
рихска община от раз-
лични етноси. Той е де-
ло на скулптора Любо-
мир Добрев от Разград 
и е открит от президен-
та на Република Бълга-
рия Георги Първанов 
през 2006 г. Гостите на-
учиха за Ботевия четник 
Владимир Друмев – жи-
вял и починал в Испе-
рих. Поклониха се пред 
неговия бюст-памет-
ник в парка, който носи 

неговото 
име. Бя-
ха инфор-
мирани за 
дружбата 
му с Осман 
Рюстемов  
(Мачинли-
ята), дарил 
с р е д с т в а 
за първа-
та църков-
на камба-
на в Испе-
рих. Прочетено бе и сти-
хотворението „Пред ме-
мориала на загиналите 
воини”.

Пред паметника на 
основателя на българ-
ската държава хан Аспа-
рух си направиха сним-
ки за спомен. Припом-
нено бе, че се навърш-
ват 1375 г. от рожде-
нието на хан Аспарух. 
Хората с увреждания 
от силистренското се-
ло научиха за истори-
ята на монументална-
та скулптурна компози-
ция, открита в чест на 
1300-годишнината на 

Среща в града на хана 

българската държава.
Гостите бяха посрещ-

нати радушно в клуба 
на инвалидите в Испе-

рих с питка и сол. 
Незабравими бя-
ха часовете, които 
прекараха заедно 
над 50 членове от 
двата клуба. Пред-
седателят на испе-
рихския клуб „Вя-
ра” Веселин Добрев 
и главният органи-
затор Тодор Денев 
приветстваха гос-
тите сърдечно и им 
поднесоха подаръ-
ци. Гостите също 
направиха такъв 
жест. Гостуващият 

клуб  е с дългогодиш-
на история - от 1975 г., 
и има активна  дейност, 
както и  клуб  „Вяра” в 
Исперих. Тодорка Си-
мова благодари за гос-
топриемството на дома-
кините.

Своята  съпричаст-
ност към хубавата  сре-
ща проявиха двама ан-
гличани - Пол Остин и 
Джан Итън, които са 
женени за българки. Те 
запяха български пес-

ни. Добре се 
изявиха с ху-
бавите си 
гласове во-
калната гру-
па „Сребър-
ци”, мъжката 
певческа гру-
па „Сребър-
ски славеи” 
и групата от 
Исперих. Со-
лови изпъл-
нения има-

ше и енергичната и та-
лантлива Добрина Ве-
ликова, която е и ръко-
водител на гостуващи-
те състави. Тя доприне-
се за приятното настро-
ение на присъстващите 
с чувството си за хумор. 

Кръстницата на Клу-
ба на инвалида „Вяра” в 
Исперих Виолета Тодо-
рова почерпи всички с  
торта.

Специално поздрав-
ление бе поднесено на 
най-възрастната пен-
сионерка – 93-годиш-
ната учителка Тодорка 
Иванова, която полу-
чи букет от гостите. Тя 
се обърна към всички 
с пожелание да надми-
нат нейните години и да 
живеят с надеждата, че 
утрешният ден ще бъде 
по- хубав.

Когато се чу песента 
”Бяла роза”,  тя също се 
хвана на хорото. 

Всички прекараха 
няколко приятни часо-
ве в сърдечна обстанов-
ка. Играха и пяха с удо-
волствие. 

ангел Николов,
гр. исперих

Част от членовете на пенси-
онерското дружество на район 
„Лозенец”, София,  направихме 
двудневно посещение на Ляско-
вец и Елена. 

Първия ден  отидохме до 
Петропавловския манастир, на-
ричан още Лясковски манастир – 
един от 14-те около Велико Тър-
ново, изградени по време на Вто-
рата българска държава. След то-
ва посетихме музея на гурбетчий-
ското градинарство – единствен 
по рода си. Обядвахме в Ляско-
вец и продължихме пътуването 
до гр. Елена. Тук  гостувахме на 
пенсионерското дружество „Въз-
раждане“ с дългогодишна пред-
седателка Стефка Костадинова. 
Най-любезно бяхме посрещнати 
от Донка Янчева, Мария Добре-
ва и др. в обширен пенсионерски 
клуб, щедро обзаведен от общи-
ната. Стените бяха украсени с фо-
тоси от дългогодишната история 

на клуба и много картини от из-
вестни художници, в т.ч. и на Пе-
тко Тодоров.

     В дружеството имат изграде-

ни три певчески състава за стари 
градски, туристически и народни 
песни, които се изявяват в реди-
ца градове в страната.

С голямо удоволствие раз-
гледахме забележителностите 
на гр. Елена - Даскалоливницата 
- първия български възрожден-

ски институт за учители, създа-
ден в 1844 г., часовниковата ку-
ла – символ на града, Камбуро-
вия хан със запазени много екс-
понати от миналото, вкопаната 
църква „Свети Никола“,  Разсу-
кановите къщи – забележителни 
със своята архитектура. По пред-
ложение на г-жа Сиракова, ро-
дена и учителствала в гр. Елена, 
посетихме музея на Иларион Ма-
кариополски и изложбата на из-
вестния художник от миналото 
Петко Тодоров, които разгледа-
хме с голям интерес.  След това 
си напазарувахме от известния 
еленски сушен бут и качествени 
млечни продукти. Препоръчва-
ме и на други да посетят градо-
вете Лясковец и Елена.

инж.  стефан ХариЗаНов, 
председател на пенсионерско 

дружество, район лозенец, 
софия
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мая нешкова - икономова е завърши-
ла Българската държавна консерватория 
в класа на ирина Чмихова. като студент-
ка в естрадния отдел участва във вокално 
трио „Обектив”, с което осъществява ре-
дица концерти и записи.

 след завършването си се установява в 
Благоевград, където постъпва в новоучре-
дения оркестър с ръководител кирил ико-
номов. в началото на 80-те популярност-
та на оркестър „Благоевград” и неговата 
солистка постепенно надхвърля регионал-
ните граници с песни като „конче вихрогон-
че” и „слънчева обич”. 

като солистка на оркестър „Благоев-
град” мая работи в Западна европа и пра-
ви концертни турнета в русия и сърбия. 

носителка е на редица награди, сред които 
е и голямата на международния фестивал 
в Улан Батор, монголия.

   Популярността на нешкова през 80-
те години дотолкова нараства, че тя ста-
ва единствената звезда на българската 
естрада, която изнася концертите си по 
стадиони. През 1995 г. слиза от сцената, за 
да роди и отгледа своите близначки. През 
2001 г. на международния фестивал „евро-
фест“ в скопие тя получава купата за ця-
лостно творчество. 4 години по-късно се 
връща на сцената с нови проекти. и та-
ка до днес.

   През май 2016 г. е удостоена с орден „св. 
св. кирил и методий“ - II степен, за принос в 
развитието на културата и изкуството.

Духовното ще спаси света!

От стр. 1
Израснах в музикал-

но семейство и според 
мен всичко е законо-
мерно. Ако има нещо, 
за което мога да съжа-
лявам, то вероятно е, 
че мога да бъда още по-
активна.

- На кого благода-
рите за това, което 
сте, за кариерата си, 
за популярността?

- На първо място 
благодаря на своите 
родители! Наследила 
съм любовта към живо-
та и темперамента да 
се боря от майка си, а 
любовта към музиката - 
от баща си, който беше 
кларнетист цял живот. 
Израснала съм в семей-
ство с много любов и 
подкрепа. Това, разби-
ра се, даде своите ре-
зултати. После срещ-
нах съпруга си, който 
ми помогна да развия 
потенциала си. Благо-
дарна съм на семей-
ството и дъщерите си, 
които са неотлъчно до 

мен и ме подкрепят и в 
живота, и на сцената.

- При всички пъту-
вания в чужбина пре-
ди '89-а имахте ли въз-
можност да останете 
и да се реализирате 
там?

- Имала съм тази въз-
можност, но никога не 
съм го усещала като не-
обходимост. Винаги съм 
обичала родината си и 
всичко, което пея в пе-
сните си, е свързано с 
нея. Била съм в много 
държави по света, но 
никъде не съм се чувст-
вала у дома.

- работили сте с го-
леми имена в музика-
та, но с кого сте имали 
най-силна химия?

- Да, от самото нача-
ло на кариерата си имах 
щастието да работя с го-
леми български певци. 
Започнах с Маргарита 
Хранова, Мими Ивано-
ва, Йорданка Христо-
ва, Емил Димитров, Бо-
рис Годжунов, Мустафа 
Чаушев и други творци. 

От всички съм научи-
ла много, но най-голям 
приятел на мен и семей-
ството ми си остава Мус-
тафа Чаушев. Един нео-
бятен, красив глас и го-
лям човек.

- Позитивна и лъ-
чезарна 
жена сте. 
Музика-
та ли ви 
п о м а г а 
да се рад-
вате на 
ж и в о т а , 
или има 
и други 
п р и ч и -
ни?

- Да, ро-
дила съм 
се пози-
тивен чо-
век, из-
раснах в 
позитив-
на среда 
и се стремя всекиднев-
но да се радвам на всич-
ко в живота. Музиката е 
тази, която ме зарежда, 
именно тя е катализато-
рът на всички мои пре-
живявания, било то ра-
достни или не.

Хората казват, че то-
ва, което не ни убива, 
ни прави по-силни! Явно 
всичко, което съм пре-
живяла и преодоляла, е 
трябвало да се случи, за 
да съм днешният човек 
и творец.

- Песента ви „Щас-
тие с пари не се ку-
пува“ (текст М. Неш-
кова, музика кирил 
икономов,б.а.) носи 
добро послание. кое 
е онова, което с леко-
та успява да ви усмих-
не и зарадва?

- Мога да се усмих-
на на цвете, мога да се 
усмихна на случайно 
срещнат човек. Мога да 
се усмихна на всяко жи-
во същество, което ме 
кара да вярвам в добро-
тата и красотата на жи-
вота.

Парите са хубаво не-
що, когато са достатъч-
но и когато са насоче-
ни в правилната посока. 
Криворазбраната демо-
крацията обаче ги слага 
на първо място и обез-
ценява човека. Не знам 
да има някой, получил 

щастието си само от па-
ри. Нещата са комплекс-
ни. И както е казал Айн-
щайн - „всичко е относи-
телно”... Ако си гладен и 
нямаш пари, те са най-
важното. Ако изкарваш 
средствата си за норма-

лен живот, си спокоен 
и търсиш духовно раз-
витие.

- Друга ваша песен е 
„Честит рожден ден”. 
През май посрещна-
хте 62-рия си. как от-
белязвате тези търже-
ства в семейството?

- Открай време има-
ме традиция, създадена 
от майка ми, която иска-
ше да ме поздрави точ-
но в часа, в който съм се 
родила. И сега честваме 
този ден, празнуван ви-
наги! Всеки път у дома 
е различен, изпълнен с 
радост, усмивки, изне-
нади и много приятели!

- вярваща сте, дори 
сте изградили храм. 
Доколко според вас е 
важно по-често да по-
глеждаме нагоре?

- Със съпруга ми по-
строихме храм „Успе-
ние Богородично” в 
парк Бачиново, Благо-
евград, през 1991 г. В 
него са вградени мощи-
те на св. Нестор. Беше 
разделно време. Все-
ки го преживяваше по 
различен начин и ние 
потърсихме опора във 
вярата. Вече 28 годи-
ни на 15 август - хра-
мовия празник на църк-
вата, раздаваме курбан 
за здраве. Когато си ос-
ъзнат, знаеш и разби-
раш, че си отговорен 

пред себе си и пред Гос-
под Бог. Това означава, 
че трябва да поглежда-
ме нагоре често.

Моля се на Всевишния 
за здраве! Щом близките 
ми са здрави, и аз сама-
та съм  спокойни и мога 

да ми-
сля за 
много 
д р у г и 
неща.

М и -
ли чи-
т а т е -
ли, же-
лая ви 
з д р а -
ве и 
в д ъ х -
н о в е -
н и е . 
Живо-
тът е 
к р а -
сив и 
т р я б -

ва да се живее с вдъх-
новение. Не се отчай-
вайте от предателства 
и раздели, защото, ко-
гато Господ затваря ед-
на врата, отваря друга! 
Доверете Му се и очак-
вайте щастието да влезе 
в живота ви, да срещне-
те най-добрите и роде-
ни за вас хора! Желая ви 
го от сърце!

- Били сте близка с 
жена, с която Бълга-
рия истински се гор-
дее - баба ванга. как-
во няма да забрави-
те от разговорите си с 
пророчицата? 

- С огромно уваже-
ние и респект съм към 
нея. Да, с леля Ванга съм 
имала контакти, помага-
ла ми е в трудни момен-
ти, но никога не съм зло-
употребявала с близост-

та си. Светица и мъче-
ница!

- казвали сте, че 
„ако творците не сме 
силни духом, няма да 
има изкуство”. 

- Да, благодаря! Ис-
торията на всички го-
леми и успешни наро-
ди е доказала, че кул-
турата и изкуството са 
най-важни и опреде-
лящи за всяка нация! 
Образование, култу-
ра, изкуство, морал... 
всичко това определя 
ценностната система и 
манталитета на наро-
да. Духовното разви-
тие ще спаси света! За 
съжаление в България, 
която е толкова неве-
роятна страна, както и 
народът ни, са подце-
нени културата и всич-
ки стойностни неща... 
Вървим към забрава! 
Най-мъчно ми е, кога-
то видя празните ули-
ци на 24 май. Без тър-
жествата в училищата, 
без песни по улиците, 
а с хиляди плажуващи 
по чуждите курорти...

- г-жо Нешкова, 
разговорът с вас бе-
ше удоволствие! и не 
на последно място, 
кажете ми как под-
държате красотата 
си неувяхваща?

- Благодаря ви за 
комплимента! Отвся-
къде съм обградена от 
любов и внимание! Ня-
колко неща от ежедне-
вието ми помагат да 
се чувствам добре! Хо-
дя на дълги разходки с 
кучетата ми, занимавам 
се с йога. Тя е голямо 
мое хоби. Понякога се 
старая да се храня здра-
вословно! (Смее се.) Но 
като цяло се стремя да 
съм щастлива!

   въпросите зададе 
иво аНгелов

диригент Орлин Бебенов (Полша)
  солисти: катерина тупарова  
и александър мутафчийски
Балетен дует: татяна янева 

 и трайче стойковски
сОфия – 13 декември 2019 г., 19,00 ч.

синдикален дом на културата на транс-
портните работници в България – 

софия, бул. „княгиня мария луиза” 106  
(кино „Освобождение”)

В този концерт ще имате възможността да чуете 
най-доброто от световната и българската оперетна 
съкровищница, съпричастно с великолепното во-
кално изкуство на Катерина Тупарова – сопран, и 
Александър Мутафчийски – баритон, солисти в На-
ционалния музикален театър „Стефан Македонски”.

Оперетата е жанрът на щастието, радостта и хар-
монията. Ще чуете на живо любими и незабравими 
оперетни арии и дуети под виртуозния акомпани-
мент на Салонния оркестър „МОДЕРАТО” с дири-
гент Орлин Бебенов (Полша). В програмата – про-
изведения на Йохан Щраус – син, Жак Офенбах, 
Емерих Калман, Франц Лехар, Асен Карастоянов, 
Димитър Вълчев и други.

През последните две години ОРЛИН БЕБЕНОВ 
дирижира концерти и в България с участието на 
тенора КАЛУДИ КАЛУДОВ и на сопраното АНКА 
ДИТРИХ-КАЛУДО. За успешното представяне и кон-
цертите в Перник, Кюстендил, Монтана и Шумен 
оценките в печата, радиото и телевизията, на пуб-
лика и специалисти бяха повече от положителни 
– както за диригента, така също и за творческата 
двойка КАЛУДОВИ.

„Мъничко късмет  
и в любовта”

Салонен оркестър „Модерато”
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На 6 декември на 97-годиш-
на възраст почина легендарна-
та актриса Стоянка Мутафова. 

 През ноември актрисата, ко-
ято до последно бе на сцена, 
беше приета в реанимацията 

на Военномедицинска акаде-
мия, след като претърпя опе-
рация на жлъчката в болница 
"Лозенец". Тя обаче получи се-
псис и беше с висока темпера-
тура. Първоначално лекарите 
стабилизираха състоянието й, 
но усилията им не успяха да я 
върнат към живота. Сутринта 
на Никулден от ВМА потвър-

диха лошата новина. Мутафо-
ва издъхна 9 дни след нейния 
колега Стефан Данаилов.

"Светла й памет на Стоянка 
Мутафова! Отиде си един из-
ключителен мил и добър чо-

век. Тя винаги ще бъде от сим-
волите на българския театър. 
Поклон!", написа във Фейсбук 
премиерът Бойко Борисов. 

 "Скърбя за загубата на Сто-
янка Мутафова - една легенда 

на театъра, един невероя-
тен талант! Сцената осиро-
тя", заяви пък председате-
лят на парламентарната Ко-
мисия по културата и меди-
ите Вежди Рашидов.

 "Стояна е явление в бъл-
гарския театър и кино, та-
кова голямо изключение, 
изключително ерудирана, 

така че 
т р я б -
ва да 
б ъ д е м 
б л а г о -
д а р н и , 
че сме 
се до-
коснали 
до нея 
в про-
ф е с и я -
та", ко-
м е н т и -
ра пред 
Н о в а 
теливи-
зия и 
актьор-
ът Вла-
д и м и р 

Пенев.
 Стоянка Мутафова е ро-

дена е на 2 февруари 1922 г. 
в София. Баща й Константин 
Мутафов е драматург в Народ-
ния театър "Иван Вазов". Той 

искал дъщеря му да стане архе-
олог и да учи във Флоренция, 
Италия. Изпълнявайки негово-
то желание, Стоянка Мутафова 
завършва класическа филоло-
гия в Софийския университет 

"Климент Охридски".
   Театърът обаче е нейната 

страст. Тя завършва Държав-
на театрална школа към На-
роден театър "Иван Вазов" в 
София и театралния отдел на 
Академията за изкуства в Пра-
га, Чехословакия. От 1946 г. до 

1949 г. рабо-
ти в театър в 
Прага, а от 
1949 до 1956 
г. в Народ-
ния театър.

 Тя е сред 
основатели-
те на Дър-
жавния са-
тиричен те-
атър "Але-
ко Констан-
тинов", къ-
дето работи 
от 1956 до 
1991 г., след 
това в Дра-
матичен те-
атър "Адриа-
на Будевска" 
в Бургас - от 

1991 г. Играе в 
над 90 театрални 
постановки.

Любимка на 
публиката с ро-
лите си във фил-
мови и телевизи-
онни продукции 
като "Големанов", 
"Вражалец", "Ми-
лионерът", "Но-
вогодишна ше-
га", "Топло", "Лю-
бимец 13", "Кит", 
„ П р и в ъ р з а н и я т 
балон” и др. Из-
вестни нейни сце-
нични партньори 
бяха Георги Ка-
лоянчев, Георги 
Парцалев, Апос-
тол Карамитев, 
Невена Коканова.

 На 94-годиш-
на възраст, през 
2016 г., тя осъ-
ществява мащаб-
но турне в теа-
трални зали в 
САЩ, Канада, Гер-
мания, Нидерлан-
дия, Швейцария и 
Великобритания.

Вестник „Пен-
сионери” изказва 

съболезнования на близките 
на легендарната актриса.

България  
загуби  

Госпожа  
Стихийно 
Бедствие
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Краят идва след 2050 г.!?

Любопитно по света

Бракониер убит от слон, 
изяден от лъвове

страницата подготви 
иван васев

Бебетата започват да учат езика 
си още преди да са родени, показ-
ва ново изследване.

За първи път учените доказват, че 
те започват да разпознават езико-
вите звуци още докато са в утроба-
та на майка си, а не както се смята-

та температура до 2 гра-
дуса по Целзий до края 

на века, положителни-
те резултати може да 
се окажат невъзможни.                                                                               

Политиците продължа-
ват да хранят неоправ-
дани надежди, без да 

отчитат, че нели-
нейните проме-

ни в глобал-
ната окол-

на среда 
н е м и -
нуемо 
ще до-
в е д а т 
до ма-
щабни 

р а з р у -
шителни 

с ъ б и т и я 
в общества-

та. Така държа-
вите ще попаднат 

под непосилните пре-
дизвикателства и пан-
демиите. Вътрешната 
спойка на нациите ще 

 Hашата планета е 
единcтвената в Cлънче-
вата cиcтема, която има 
тектонcки плочи. Tо-
ва означава, че Земята 
има течно ядро, а зем-
ната кора проcто плава 
над ядрото.
  Kиcлородът фор-

мира приблизително 
47% от земната кора на 
земята.
 Πланетата Земя има 

2 полюcа – в долната и в 
горната cи чаcт, което я 
прави огромен магнит.
 Денят на Земята не 

cе cъcтои точно от 24 
чаcа. Bcъщноcт денят 
има 23 чаcа 56 минyти 
и 4 cекyнди – това е вре-
мето, за което планета-
та прави едно завъртане 
около cобcтвената cи оc.
 Tова е единcтвена-

та планета от Cлънче-
вата cиcтема, на която 
има вода във вcичките й 
cъcтояния – газообраз-
но (облаци), течно (реки, 
морета, езера, океани) и 
твърдо (лед).
 Hай-cтyденото мяc-

то на Земята е Bоcток (в 
Антарктида), а най-топ-
лото мяcто – Ал Азизия 
(в Либия).
 Учените твърдят, че 

преди няколко милиона 
години денят на Земята 
е имал около 20 чаcа и 
че cлед няколко мили-
она години едно дено-
нощие ще cе cъcтои от 
27 чаcа.
 Знаете ли, че на 21 

юли 1983 г. е измере-
на най-ниcката темпе-
ратyра на Земята – ре-
кордните -128,6 градycа 
по Фаренxайт, или -89,2 
градycа по Целзий. Tази 
температyра е измерена 
от cъветcки yчен в екc-
педиционната cтанция 
„Bоcток”.
  Една календарна 

година на Земята има 
365,2564 дни. Благода-
рение на това допъл-
нително чиcло 0,2564, 
на вcеки 4 години има 
виcокоcна година c един 
допълнителен ден през 
феврyари, когато той 
има 29 дни.
 Hай-cтарото дърво 

на Земята е на 4600 го-
дини. Дървото е от cе-
мейcтво Борови (Ріnасе-
ае) и cе намира в Kали-
форния.
 Един мъж прекарва 

cредно около 3100 чаcа 
в бръcнене през целия 
cи живот.
  Πри отплаването 

на „Tитаник” на борда 
е имало 36 000 ябълки, 
38 500 кг меcо, 40 000 
яйца и 1000 xляба. Tова 
е xраната, предназна-
чена за екипажа и път-
ниците за 7-дневното 
пътyване.

Знаете 
ли, че...

Говорете на бебето правилно!

ми ще се окаже много 
по-сложно, отколкото 
сме си представяли. Ако 
продължим да живе-
ем по същия на-
чин, ще на-
стъпи еко-
л о г и ч е н 
колапс. 
С не-
го ще 
д о й -
дат бо-
лестни 
п а н д е -
мии, го-
рещи въл-
ни с летален 
изход и накрая - 
атомна война. Дори и 
да се постигнат целите на 
Парижката конференция 
за ограничаване на по-
вишаването на средна-

рози, когато жертвата 
е била убита от слон. 
Рейнджърите от пар-
ка търсили тялото пе-
ша и със самолет, но 
успели да го намерят, 
след като арестували 

останалите предпола-
гаеми бракониери и от 
тях разбрали къде са 
оставили тялото. 

се пропука под тежест-
та на събитията - ръста 
на миграцията, кризата 
в земеделието и огра-
ничения достъп до пи-
тейна вода. 

Наводняването на об-
ширни крайбрежни зо-
ни ще промени регио-
налната и национална-
та идентичност на мно-
го народи.               

 В тази обстановка въ-
оръжените конфликти за 
ресурси ще станат неиз-
бежни, което ще събуди 
призрака на ядрен кон-
фликт. Според австра-
лийските учени съвре-
менното общество е то-
тално неподготвено за 
предизвикателствата, 
свързани с климатични-
те промени.

Въпреки че е една от най-познатите забе-
лежителности във Великобритания, Стоун-
хендж остава изключително загадъчен, тъй 
като има много малко доказателства за про-

изхода му. Но откритието на древно селище 
на едва 1,5 километра от праисторическия 
монумент може би най-после ще даде отго-
вори за това кой го е построил. Познат ка-
то Блик Мийд (Blick Mead), археологическият 
обект преди е считан за римско селище, но 
последните разкопки носят доказателства, че 
може би селището е от епохата на неолита. 
Учените смятат, че е възможно това да е из-
общо първият „град“ в Британия и неговите 
жители да са построили Стоунхендж. Про-
фесор Дейвид Жак, който ръководи разкоп-
ките, споделя: „В Блик Мийд открихме мно-
го предмети. До 2006 г. от различни обек-
ти има възстановени общо едва 30 находки 
от този период, а сега ние открихме повече 
от 70 000, което съвсем променя нещата.“                                                                                         
„Тук става дума за район с много малка площ, 
където хората са се връщали отново и отно-
во и смятам, че е било някакъв тип постоян-
но селище, така че всички наши идеи за това 
как ловците събирачи обикалят в разпръсна-
ти общности трябва да бъдат преразгледани“, 
обяснява Жак. Откриването на черепи и кос-
ти от огромните говеда тур в самия Стоунхен-
дж потвърждава, че жителите на Блик Мийд 
може би са построили известния монумент и 
туровете са били свещени.     

В Блик Мийд археолозите откриват 9-мет-
рова платформа, изградена от камъни, за ко-
ято Жак смята, че е била използвана вероят-
но за религиозни церемонии.

Стоунхендж и 
първият град 

в Англия 

Бракониер, за кого-
то се предполага, че е 
бил на лов за рог от 
носорог в Националния 
парк Крюгер в Южна 
Африка, е бил убит от 
слон, а останките му – 
изядени от 
лъвове. 

Естестве-
никът Са-
бах Ибра-
хим пише: 
„Това вина-
ги е разо-
чароващо. 
Поръчката 
за рог от 
носорог ид-
ва от мно-
го богати 
хора, които 
почти ни-
кога не биват изправе-
ни пред правосъдието, 
а самите бракониери 
често са отчаяни хора, 

които живеят в съкру-
шителна постколониал-
на бедност.”                                     

Властите съобщават, 
че с тях са се свърза-
ли от семейството на 
мъж и казали, че тя-

лото му е оставено в 
парка. Поне още че-
тирима души са били 
с него на лов за носо-

Учени предупрежда-
ват, че ако не бъдат 
спрени климатич-

ните промени, човешка-
та цивилизация може да 
изчезне след 2050 годи-
на. Според Националния 
център за възстановява-
не на климата в Мелбърн, 
ако съвременното обще-
ство продължи да бъде 
зависимо от фосилните 
горива, към 2050 г. ще 
бъде премината критич-
ната точка, след която ня-
ма връщане. 

Ще последва ката-
строфална поредица от 
неконтролируеми съ-
бития, които ще дове-
дат до гибелта на чо-
вешката цивилизация.                                                                                       
Авторите на доклада смя-
тат, че човечеството е из-
правено пред най-голя-
мата криза в историята 
си. А разрешаването на 
климатичните пробле-

ше досега - през 
първия месец от 
живота си.

Малките за-
почват да раз-
познават речта 
на майка си през 
първите десет 
седмици от бре-
менността. То-
гава те започват 
да разгранича-
ват собствения 
си език от чуж-
дите.

„Досега вяр-
вахме, че никой 
не се ражда нау-
чен, но сега зна-

ем, че малките се научват на някои 
неща много по-рано“, твърдят спе-
циалистите.

Затова ролята на майката е мно-
го важна, която може да повлияе 
за развитието на мозъка на детето 
в много ранна възраст. 
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Детски свят За най-малките

оцветете рисунката

Зимен сън

Страницата подготви  кристина ДОБРЕВА

Захвана се баба –
добричка, добричка,
да прави за всички
различни терлички.
За мама – червени,
кафяви – за татко,
не иска терлички
единствено батко.
Това на краката

Бабини терлички

Сняг застила днес гората,
свеждат се от тежест клони.
Само вятър в тишината
белички къдели рони.

Малка катеричка гледа,
на снежинките се чуди:
падат с чувство за победа –
с мил летеж на пеперуди!

Сняг вали сред тишината
от небето нежно сиво.
Колко бяла е гората –
всичко в нея е красиво!

иван вУНЧев

Снежна е гората

Сутрин като стане,
мъничкото Ани
оглежда грижовно,
нежно и гальовно
дали пак нещата
са си по местата.
Куклите и трите
дано са завити.
Мечето с елече
будно ли е вече.
Чудният Палячо
се смее и плаче,
иска със шегички
да разбуди всички.
Зайченцето бяло
даже се наспало
и подскача леко
в канапето меко!

„Май ще трябва Ани
пъргаво да стане,

та денят чудесен
да й бъде песен!”
Бързо се измива,
с кърпа се изтрива,
сресва си косата
с прическа позната.
Доброто момиче
рокличка облича,
сяда да се храни –
не чака покани.
Сетне пак поглежда
как ли ще изглежда
като домакиня
с рокличката синя!
Запретва ръкави
всичко да оправи.

„Ани се превръща
на майчица 

вкъщи!”
Младен ПеТров

В гората излиза
с бодливата риза.
Със нея се брани
от лоши лисани.

Що е то?

Скално човече
гледа от стената.
Сутрин, обед, вечер
мери топлината.
Що е то?

Бърза от балкана
с буйната си грива,

(ЗаПалка)

(ТерМоМеТъръТ)

после в океана
бавно тя отива.
Що е то?

Бяла главичка
със зелена якичка.
Шепне на света:
„Иде пролетта!”

Черньо от небето

гледа към полето.
Погна го южнякът,
скоро се разплака.
Що е то?

Тридесет юнака приказливи,
трийсет знака горделиви,
учат всяко дете
да е умно, да чете. Що е то?

Богомил БоЯДЖиев

Зима е и сняг се сипе,
крачетата на Врабчо щипе.
От студ къде ли да се скрие,
где на топло да се свие?
Под стряхата гнездо съзря
и на топличко се свря.

А край него летят птици,
пъстропери хубавици,
главите светят кат елмаз,
а Врабчо гледа ги в захлас.
„Защо и моята дрешка сива
не е тъй пъстра и красива?!”

Щом изрече тез слова,
покри се с шарени пера.
Врабец красив е вече,
полетя щастлив далече.
Но… сполетя беда врабчето.
Огромна черна котарана
за вратлето го подхвана.

„Врабчо, много си красив,
но няма да останеш жив!”
Нашето врабченце сиво
разплака се горчиво.
Защо ли пожела да е красиво?
От страшен сън събуди се горкото
и видя, че е в гнездото.

Зачирика от сърце,
тропна весело хорце.
„Чик-чирик! Чик-чирик!
Жив е сивият мъник!”

лили веНеЦиЯНова

Щом съм малък и съм дребен,
знам, че съм ви непотребен!

и залагате ми стръв,
чакате да кажа „клъв!”,
след което – за отплата,
заминавам към тавата!
на наивници без свян
казвате: „голям шаран!”
тъй е, скъпи мои братя,
май това ми е съдбата!

Уляна иваНова
Че обичате шаран,
ама да е дебелан!

А н и

(рекаТа)

(кокиЧеТо)

(оБлакъТ)

(БУквиТе)

не ще да обува.
Момчетата трябва 
с коне да лудуват.
В галоп да препускат,
да яздят пред всички.
Тогава защо са им
нужни терлички!

Милица БалаБаНова
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хората изцяло го свърз-
ваха с героя. Той бе чо-
век с много тънко чув-
ство за хумор, щедър 
и интелигентен мъж с 
вкус към живота.

През годините моят 
филмов галоп не беше 
случаен. Признавам, че 
влязох в киното с при-
ятна външност и интуи-
ция, но постепенно раз-
брах, че ролята изисква 
задълбочена работа и 
концентрация.

През 1969 г., между 
двата сезона на „Кило-
метрите” Въло Радев ме 
покани за „Черните ан-
гели” – един по-разли-
чен партизански филм, 
от важните в кариерата 
ми. Събрахме се страхо-
тен отбор от нахъсани и 
всеотдайни актьори.

По това време вече 
бях добил увереност 
пред камерата. Появи 

се възможност да оти-
да да снимам на Запад, 
но не ми разрешиха. По-
късно разбрах причина-
та – оказа се, че българ-
ското кино и телевизия 
са имали изключителна 
необходимост от мен.

Провали се и втората 
покана, която получих в 
Париж. Бях там с деле-
гация за представянето 
на филма „Черните ан-
гели”, който го прожек-
тираха в големите ки-
носалони на булевард 
„Шан-з-Елизе”. Посрещ-
наха ни на много висо-
ко ниво. Тогава францу-
зите проявяваха голям 
интерес към България и 
към киното ни. Харесаха 
играта ми във филма на 
Въло Радев и ми предло-
жиха да се включа в тя-
хна каскадьорска шко-
ла. Те поемаха учебна-
та част, а аз трябваше да 

Участието му в антифа-
шистката съпротива при-
ключва с арест през март 
1942 г. и смъртна присъда с 
разстрел на 23 юли същата 
година. Подписана е лично 
от цар Борис Трети, който 
през Първата световна вой-
на, когато е бил на фрон-
та, е спасен лично от ба-
щата на  Никола Вапцаров.

Прекъснат е 
животът на 32-го-
дишния поет. И 
независимо че 
има издадена са-
мо една стихо-
сбирка прижи-
ве през 1940 г. 
- „Моторни пес-
ни”, тя става тол-
кова популярна, 
че се превежда 
на 70 езика в 40 

държави.
Заради изключител-

ния си принос в све-
товната култура и ли-
тература Вапцаров е 
обявен за личност на 
2009 г. от ЮНЕСКО  по 
случай 100-годишни-
ната от неговото рож-
дение.

Той е и единствени-
ят българин, носител на почетната 
награда за мир, присъдена му по-
смъртно от Световния съвет за за-
щита на мира и връчена на него-
вата майка през 1952 г.

Вапцаров е поет мечтател, кой-
то чрез стихотворенията си се 
противопоставя на мизерията, 
участва в жестоката борба за съ-
ществуване, застава срещу всич-
ко, което носи дъх на антихумани-
зъм. И мечтае за един друг живот 
- „желан и нежен”. Поезията е не-
говият начин за съпротива.

Преминавайки през мрачните 
кръгове на земния „ад”, без да 

се предаде, той набира мощ, ко-
ято рефлектира в освобождаваща-
та се от отчаяние душевност. Той 
е бил така влюбен в живота, че в 
неговата поезия думата живот се 
среща 77 пъти.

През жестоките истини на ед-
но грозно битие, в условията на  
нарастваща заплаха за човечест-
вото от унищожителна война Ни-
кола Вапцаров устремява мечти-

те си към 
едно друго 
бъдеще с 
непознати 
импулси и 
виталност, 
към една 
нова ро-
мантика – 
брод към 
духовен и 
т е х н и ч е -
ски про-
грес.

П а р а -
д о к с а л н о 
е, че точ-
но тогава, 
когато на-
родите са 
притисна-
ти от власт-
ни сили, 
се появява 

неговата поезия, в която се чув-
ства духът на едно ново време, 
все още неясно, но желано зара-
ди възвишените му висоти.

Имал е талант и смелост, воля 
и сили да погледне към вселената 
на Свободата с романтична устре-
меност, с вяра, че ще дойде вре-
ме за удивителна сплав от есте-
тика и техника, на по-висша ду-
ховност, на откривателска страст.

 Въпреки краткия си живот той 
си остава един от най-значителни-
те творци в българската и светов-
ната поезия.

Цветан илиев    
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РомантикаС талант, 
воля и сила

Романът на моя живот
Четиво с продъЛжение

Следва

11

Продължение от бр. 49
Имам много прия-

тели. С някои от тях 
не се виждаме по две-
три години, но прия-
телството си остава. 
Допусна ли те до себе 
си, чувството е трайно.

***
Георги Черкелов 

беше толкова добър в 
ролята на Велински, че 

ме попариха: „Еми, брат-
че, няма да стане. Оста-
ваш тук, нужен си ни.”

Така се провали и 
втората възможност 
да поработя на Запад 
по време на социа-
лизма и да науча не-
що ново. От придоби-
тите ми умения щяха 
да се възползват бъл-
гарските режисьори 
и най-вече публика-
та, но…

Все пак не съжаля-
вам. След 10 ноември 
1989 г. снимах актив-
но в Италия. Е, между-
народен артист не ста-
нах. Така ми било пи-
сано.

Снимах филм след 
филм. Нямах време 
за почивка. Започна 
работата по втората 
част на „На всеки ки-
лометър”. До този мо-
мент въртях пищова и 
разчитах основно на 
външния си вид. А ра-
ботех с добри режи-
сьори – Любчо Шар-
ланджиев, Никола Ко-
рабов, Петър Васи-
лев…

се справя с 
разходите 
по наста-
няването.

Върнах 
се в Со-
фия и на-
ивно се 
о б ъ р н а х 
към шефо-
вете на те-
левизията 
и на „Бъл-
гарска ки-
н е м а т о г -
рафия” с 
молба да 
ме коман-
д и р о в а т , 
за да изка-
рам шко-
лата. По 
това вре-
ме у нас 
н я м а ш е 
тренирани актьори. На-
дявах се да ми се отвори 
парашутът, но веднага 

в „Черните ангели“

Аз искам да напиша 
                                днес 
                                        поема, 
в която да диша 
на новото време 
                        стихът. 
Да тръпнат във нея 
                        крилата 
                        на гордия 
                        демон, 
обходил от полюс до полюс 
                                        светът. 
 
Защо е този хленч? 
Защо въздишат хората 
по някаква романтика 
                        изстинала? 
Романтиката е сега в моторите, 
                                        които пеят 
                                        под небето синьо. 
И неразбрали тази песен горда, 
напразно 
        мръщите 
                чела. 
Тя носи вечната 
                човешка бодрост 
на яките 
        стоманени 
                крила. 
Аз виждам в бъдещето тез 
                                        орляци 
да пръскат 
        дъжд 
                от семена. 
И в песните им, 
                рукнали 
                        отгоре, 
да блика 
        труд 
                и свобода. 
Аз виждам как 
                прелитат 
                        над моретата, 
високо над екваторния пек, 
прелитат над зелените полета 
и над арктическия снег. 
Това е новата романтика, 
                                която 
се ражда 
и добива своя плът. 
И въплотена в самолетно 
                                ято, 
обхожда днес 
от край 
        до 
                край 
                        светът. 

110 години от рождението на никола вапцаров

На 7 декември 1909 г. в град 
Банско, тогава все още в Ос-
манската империя, в семей-

ството на войводата от ВМРО Йонко 
Вапцаров, дружил с Гоце Делчев и 
Яне Сандански,  и съпругата му Еле-
на Везева – протестантска учителка в 
струмишките села, се ражда син, ко-
гото кръщават Никола. По това вре-
ме къщата на семейство Вапцарови 
е превърната в местна резиденция 
на царствени особи като цар Фер-
динанд, Вилхелм Втори, цар Борис 
Трети и видни интелектуалци като 
поетите Пейо Яворов и Елисавета 
Багряна, художниците Константин 
Щъркелов и Иван Пенков. И члено-
вете от фамилия Вапцарови са има-
ли безпроблемен достъп до двореца. 

Жизненият път  на Никола Вап-
царов преминава през морското 
училище във Варна, през фабри-
ката на „Българска горска индус-
трия” в Кочериново като механик 
и като огняр в БДЖ. 

Сключва брак с Бойка Димитро-
ва. Ражда им се син Йонко, който 
твърде малък умира.
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Не се приемат изпратени на талоните за 
безплатна обява честитки и възпоминания.

съобщение

0887/906922  - тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи 

0889/993415 - про-
давам фиат „Браво“ 1,6, 
с газ и бензин за 999,99 
лв.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - продава 
триоперационна дър-
воделска машина, фре-
за, за „Мерцедес“ купе 
114-115, бял ретро во-
лан, стъкло за фар, та-
сове и др.

0899/845628 - про-
давам струг, банциг, 
колела с диаметър 1 м 
- 2 бр.

0879/864103 - про-
давам товарен авто-
мобил Газ-53, на дизел 
„Перкинс“, мотоциклет 
4ж планета - 350 лв.

0879/244455 - про-
давам трите тома на 
Петър Димков и „Книга 
за войника гражданин“, 
изд. през 1926 г.

0897/354828 - купу-
ва: електрожен „Крак-
ра“, тип кофа, може и 
да е дефектен или из-
горял, може да купя и 
дефектен, но да е с ка-
бели заводски; ролков 
магнетофон Mojka или 
„Грундик“

0877/883245 - про-
дава нов запазен не-
употребяван слухов 
апарат на ниска цена

0876/603884 - про-
дава цистерна неръж-
даема, 9 куб. м. Цена 
3200 лв.

0 8 9 8 / 7 2 5 3 8 6 , 
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0888/725386 - купува 
ръчна помпа за мие-
не на предно стъкло на 
москвич 408 УАЗ, стар 
модел Волга

0877/882177 - про-
дава бродирани въз-
главници, ковьори, две 
хладни оръжия, поял-
ник с много припой и 
резервен нагревател, 
полилеи, нощни лам-
пи, аплици, проводни-
ци, кабели с различни 
сечения и дължини

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава 
китеник, спортен вело-
сипед, радиокасетофон, 
микроскоп, аптекарска 
везна, часовник с куку-
вица, старинни - часов-
ник, телефон, фотоапа-
рат

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси 
жена да го гледа като 

02/9273537 - дава стая 
под наем на работеща жена

0887/503465 - прода-
вам 20 дка земеделска земя 
в село, близо до Казанлък

0878/768442 - спешно 
продавам стара къща в с. 
Агатово, годна за живеене, 
с ток, вода, гараж, асми, ге-
ран - 4000 лв.

0898/225564 - давам 
под наем обзаведен трис-
таен апартамент в Плов-
див, ж.к. „Тракия“

0885/728834 - прода-
вам къща и земеделска зе-
мя в с. Приселци, на 10 км 
от Варна. Много изгодно!

0888/803836 - прода-
вам 10 дка земя край гла-
вен път Хасково - Маказа

0894/646586 - прода-
вам двустаен монолитен 
апартамент на четвъртия 
етаж в перлата на Родопи-
те - Баните, Смолянско, или 
заменям за хубава селска 
къща с баня и тоалетна

0884/411758 - прода-
вам двуетажна къща с га-
раж и 2 дка градина - 5000 
лв., с. Нова Върбовка, общ. 
Стражица

0878/370590 - изгодно 
продава имот в с. Оряхово, 
общ. Любимец, каменна къ-
ща с голям двор, на брега 
на микроязовир

0885/945153 - изгодно 
се продава стара къща в с. 
Полковник Серафимово, 
Смолянско - 27 хил. лв., с 5 
стаи, на два етажа по 90 кв. 
м, двор 1500 кв. м

0893/852626 - къща на 
два етажа в с. Винарово, Ви-
динско, има ток, вода и сто-
пански сгради - 700  кв. м, 
8000 лв.

0897/828531 - продава 
къща в центъра на с. Пе-
шаково - 12 км от Видин, с 
3 стаи, баня, тоалетна, пар-
но, две масивни стопански 

личен асистент с уто-
чняване начина на за-
плащане 

0894/608910 - про-
давам девет тракийски 
носии

0876/603884 - про-
давам ледоходки сре-
щу подхлъзване - 20 лв. 
с доставката

0988/351784 - купу-
вам стари календари с 
картини живопис и ре-
продукции

0887/916699 - про-
давам дамски кожух - 
нов, от агнешка кожа. 
Цена 100 лв.

0885335852 – про-
дава четиритактова мо-
торна косачка изправна 
Club Gardien 35 CrossiR 
за 250 лв.

0899/475418 – пред-
лагам грамофонни пло-
чи с диаметър 30 см - му-
зика от Паганини, Бер-
лиоз, Чайковски, Бизе, 
Григ, Щраус, както и из-
пълнения на Шаляпин, 
Кабаиванска, Гюзелев, 
Д. Петков и др. Цена 4 
лв./бр. 

0878/905168 - про-
давам Кратка българ-
ска енциклопедия, том 
4 - 20 лв., енциклопеди-
чен наръчник по външ-
на търговия, том 1

0899/475418 - про-
давам пет диска с 98 лю-
бовни балади и песни, 
издадени от „Рийдърс 
дайджест“ със записи  

0888/808583 - купу-
вам стари немски ве-
лосипеди „Мифа“, „Ди-
амант“ и др.

0897/615261 - про-
дава плетени дамски и 
мъжки чорапи и терли-
ци

0899/707947 - купу-
ва музикални инстру-
менти, стари синтезато-
ри, български електри-
чески китари, ехолани, 
лапови усилватели и др.

0889/378252 - про-
дава лечебна кализия - 
лекува диабет, катарак-
та и онкологични забо-
лявания, миниказан за 
ракия - 160 лв., българ-
ски левове от 1974 г., 
листа от алое вера за 
болести - килограм 18 
лв., апарат за точкова 
заварка - 140 лв., бю-

постройки
0876/400768 - продава 

803 кв. м идеална част от 
двор - 6-а категория земя, 
равно място. По данъчна 
оценка 1760,50 лв., с. Де-
венци, общ. Червен бряг, 
обл. Плевенска

0878/438599 - прода-
ва вила на 50 км от София. 
Има ток, вода, двор 850 кв. 
м, плодни дървета, басейн

0988/339386 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Пловдивско – 6000 лв. 

0897/050151 - продава 
къща в с. Огнен, 110 кв. м, 
двор 1 дка, кладенец, до-
пълнителни постройки, с 
ток

0898/225564 - приема 
младо семейство, пенсио-
нерка, пенсионер до 65 г. - 
за поддръжка на идеален 
селски имот в Пловдивско

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 400 шест-
годишни канадски тополи 
в нея, на пет км източно от 
Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, 
тоалетна във вилната зона 
на с. Побит камък, Разград-
ско, с чист въздух и тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава под 
наем апартамент – 200 лв., 
в Ст. Загора

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-
ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора 
с овощна градина. Набли-
зо има хранителен магазин

0878/181538 – продава 
къща с 5 стаи, декар двор, 
сгради за животни, с. Ста-
верци. Цена по договаряне

0894/297967 – продава 
вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централ-
на част. Може и срещу гле-
дане на възрастни хора

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 
на село в Пловдивска или 

Смолянска област, с добри 
условия

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни 
постройки

0885/663425 - търси да 
купи една стая със собст-
вен санитарен възел на 
партерен етаж в Бургас

0897/042029 – пред-
лага къща на село на се-
мейство пенсионери или 
пенсионерки, безплатно и 
безсрочно. Условия – мно-
го добри. Който няма дом, 
да заповяда!

02/690408 – след 18 ч. 
– давам стая под наем в жк 
„Люлин – 3”. Сградата е са-
нирана и топла. Изгодно!

0878/464628 – в поли-
те на Рила, село Ресило-
во, продава къща с голям 
двор, бунар и други екстри. 
Цена 40 000 лв.

0889/027105 – прода-
ва се едноетажна масив-
на къща, лятна кухня с ба-
ня, двор 1300 кв. м, кладе-
нец, ток, вода платени – 
обл. Пловдив, до гр. Съе-
динение

039/20003 – продава/
заменя запазена модерна 
къща, двор, градина, бивш 
рибарник. Селото е на 4 км 
отклонение на магистрал-
ния път за Кърджали, пре-
ди Горски 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

0877/852693 - заменя 
дворно място с право на 
строеж - Варна, за багер с 
гребло и кофа

0884/762077 – продава 
двуетажна къща с двор и 
лятна кухня в Ловеч

0882/924308 – прода-
ва къща 160 кв. м, на 70 км 
от София, с допълнителен 
парцел с постройка. Цена 
30 000 лв.

0898/798427 – продава 
вила 40 кв. м, асфалт, це-
логодишно живеене, всич-
ки удобства, Столична об-
щина – 27 000 евро. Бонус 
– джип!

ваЖНо!
въЗПоМиНаНиЯ, скръБНи весТи, ПоЗДравле-

НиЯ, ЧесТиТки иЗПраЩаЙТе На аДрес: 1421 соФиЯ, 
кв. „лоЗеНеЦ“, Ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, За в. 
„ПеНсиоНери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането. 
важно за абонатите: Моля, изпращайте номера 
на квитанцията за абонамента!
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева
- неплатените не се публикуват

Заплащането става с пощенски запис на адреса 
на редакцията или на ръка. в пощенския запис да 
бъде обозначено и името на човека, за когото е 
предназначена честитката или възпоминанието. 
Желателно е снимките да бъдат оригинални, а 
електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА
88-о журналистическо дружество ще прове-

де на 19 декември (четвъртък) от 10,30 ч. 
последното си редовно организационно съ-
брание за тази година в салона на съюза на 
българските журналисти на ул. „граф игна-
тиев” №4. 

Освен избора на делегати за общата конфе-
ренция на СБЖ през март 2020 г. ще почетем 
юбилярите от втората половина на тази годи-
на,  ще изпратим старата и ще посрещнем с по-
черпка новата година, както е по традиция на 
дружеството. Очакваме присъствието на всич-
ки членове, освен тези, които имат здравослов-
ни проблеми. Не забравяйте, че ще се събира и 
членският внос за 2020 г.

 от ръководството

ро за офиси и ученици 
- 160 лв.

0884/594427 - Ве-
нева, търся подарък 
стара работеща прахо-
смукачка

0889/464586 - купу-
вам запазена отопли-
телна печка тип „пер-
нишка“

0894/646586  - купу-
вам неограничено ко-
личество руска и съвет-
ска художествена лите-
ратура от времето на 
революцията, Отечес-
твената война и до на-
ши дни в български пре-
вод. Моля, изпращайте 
опис на книгите и це-
ната на адрес: 4349  с. 
Дъбене, обл. Пловдив-
ска, Митьо Цанев Ми-
тев; продавам нова, не-
ползвана немска пише-
ща машина - ЛАТИНИЦА

0878/582191 - про-
дава килим 250/350 - 
180 лв., на изплащане; 
антикварна шевна ма-
шина неработеща - 150 
лв.

0884/623471 - Ловеч, 
продавам центрофуга 
за 3(6) рамки. Акуму-
лираща печка „Изгрев“ 
- нова, офицерска шу-
ба с подвижна кожена 
подплата

0882/409574 - ли-
тературна обработка 
на художествено-доку-
ментални, краеведче-
ски, юбилейни ръкопи-
си, спомени и предпе-
чат

0885/503897 - про-
дава 3 нови аку-6-
OZM20 GEL, с намале-
ние 45%

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 - помпа за 
миене на предно стък-
ло „Москвич“ 408, УАЗ - 
ръчна, не електрическа

02/8844654 - про-
дава запазен килим 
250/350. Цена 180 лв. 
Продава електрическа 
печка „Мечта“, работе-
ща. Цена 48 лв.
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11 ДекеМври 
Проявете осторожност: 

много голям е  рискът да 
станете заложници на сво-
ите илюзии и емоции и да 
понесете загуби заради 
невярна преценка на си-
туацията.

12 ДекеМври 
Неприятности ще беле-

жат деня за някои. Затова 
много ще се затворят в се-
бе си, не знаейки какво да 
предприемат. Ето защо се 
обърнете към близък ваш 
разбиращ човек, който ще 
ви утеши и ще ви даде вя-
ра в силите.

13 ДекеМври  
Ще се появят дребни 

причини за безпокойство 
и тревоги. Възможно е не-
разположение, предизви-
кано от високото нервно 
напрежение. Не се коле-
байте да се обърнете за 
помощ към близък човек.

14 ДекеМври 
Ще имате възможности 

да прекарате приятно. Ня-
кои даже ще се чудят към 
кое от  интересните пред-
ложения да се ориенти-
рат. Ще е хубаво това, че 
няма да тъпчете на едно 
място, а бързо ще се дви-
жите напред.

15 ДекеМври 
Трябва да бъдете по-

внимателни във всичко, 
което сте замислили. Въз-
държайте се от дълги пъ-
тувания и шофиране. Ще 
имате няколко интересни 
възможности, от които ще 
се възползвате.

16 ДекеМври 
Проблеми ще се появя-

ват и на работата, и вкъщи. 
Възможни са и  финансови 
загуби. Няма да се случи 
кой знае какво, но в замя-
на на това ви очаква един 
спокоен и приятен живот.

17 ДекеМври 
Погледнете на всич-

ко философски, макар че 
много не ви се удава.  Де-
нят е свързан с нарастване 
на творческия ви потенци-
ал и поява на оригинални 
идеи. Въпросът е да наме-
рите хора, за да ви помог-
нат за тяхната реализация. 

ЛУНЕН 
кАЛЕНДАР

ЗаПОЗнайте се

Д-р иван сТоЯНов

времетО
атмосферното налягане ще се понижава и ще е 

по-ниско от средното за месеца. в сряда ще преоб-
ладава облачно време, главно в Южна България и 
в Предбалкана ще превалява, предимно дъжд, над 
около 1300 м - от сняг. в нощните часове и на мес-
та в Предбалкана и по високите котловинни поле-
та дъждът ще се примесва и временно ще премина-
ва в сняг. вятърът ще се ориентира от изток-севе-
роизток, ще бъде слаб, в източните райони до уме-
рен. в четвъртък на места в източните райони ще 
превалява слаб дъжд,  а от запад облачността ще 
започне да се разкъсва. до края на деня вятърът ще 
се ориентира от югоизток. в петък вероятност-
та за валежи е малка. От юг ще се затопля, пове-
че в планините, където ще има и повече слънце. в 
равнинната част от страната отново ще има мъг-
ли и ниска облачност. През почивните дни отново 
се увеличава вероятността за валежи, отначало 
от дъжд. впоследствие - от северозапад, с усилва-
не на вятъра, ще нахлува студен въздух и дъждът 
за кратко ще премине в сняг, но бързо след това ще 
спре. в понеделник северозападният вятър посте-
пенно ще отслабне, без да стихва. Облачността ще 
се разкъса и ще намалее.

метеорологичните условия в много райони от 
страната ще бъдат относително неблагоприятни 
за здравето на страдащите от артроза и артрит. 
на тях ароматерапевтите препоръчват втрива-
не в кожата над болните стави на етерични масла 
от розмарин, евкалипт, лавандула, хвойна, тамян 
и др. Преминаването на 12.12 на луната през фаза 
пълнолуние и очакваните магнитни бури могат да 
провокират оплаквания от главоболие, повишено 
нервно напрежение и безсъние при хора с по-лабилна 
нервна система. За балансиране на нервните проце-
си ще допринесе пиенето на чайове от цветове от 
лайка, роза, липа и лавандула, от листа от маточи-
на и мента, от стръкове от жълт кантарион, ма-
щерка, риган и босилек и др.

БиОПрОгнОЗа

ДЖЕСИкА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (11.XII.- 17.XII.2019 Г.)
овеН - Стремете се 
да използвате мъдро 
шансовете, дадени ви 

от съдбата. Ще се радвате 
на добро здраве, но не се 
осланяйте само на  късме-
та. Обърнете внимание на 
близките си.

ТелеЦ - Постарай-
те се да планирате 
ангажиментите си. 

Добре е да направите пре-
оценка на старите си при-
ятелства. Материалното ви 
положение ще е стабилно.

БлиЗНаЦи - Въз-
можно е да получите 
предложение в ма-

териален план, на което да 
не можете да устоите. От-
делете време и за пълноце-
нен отдих.

рак - Около средата 
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 
положение.

лъв - Само актив-
ността може да ви е 
от помощ. В края на 

седмицата спокойният ви 
ритъм на живот ще ви даде 
множество предимства. Ще 
можете да планирате някои 
нововъведения.

Дева - През почивни-
те дни се предпазвай-
те от силна чувстви-

телност. Опитайте се да из-
ясните противоречията по-
между си.

веЗНи - Ще ви бъдат 
поставени доста из-
исквания от членове-

те на вашето семейство. Ще 
разполагате с благоприятни 
възможности, с които да въз-
становите хармонията в от-
ношенията си.

скорПиоН - Използ-
вайте благоприятните 
възможности, за да от-

криете нови съмишленици. 
Обърнете внимание на здра-
вето си. Не си поставяйте не-
преодолими задачи, за да не 
изложите живота си на риск.

сТрелеЦ -  Завишете 
изискванията си към 
внуците. Стремете се 

да разпределяте по прави-
лен начин ангажиментите си. 
Не предприемайте внезапно 
хрумнали ви идеи.

коЗирог - Следвай-
те стриктна органи-

зация на задълженията си. 
Стремете се да степенува-
те отговорностите си по 
важност.

воДолеЙ - Подгот-
вете се да направите 
размествания в про-

грамата си, ако обстоятел-
ствата го налагат. Здравето 
ви ще е стабилно, но си по-
чивайте повече.

риБи - Премахвайте 
вътрешните си про-
тиворечия, защото те 

ще спъват инициативността 
ви. Стремете се да гледате 
оптимистично на живота, за-
щото това е най-добрият на-
чин да намерите лесно раз-
решение на проблемите си.

ЩАСТЛИВА 2020 Г.
на екипа по хирургия в болница 

сБалоЗ „Д-р Марко Марков” във варна 
с управител георги ТаБаков: 

Юлиан георгиев ДиМиТров – хирург, 
д-р Желева – анестезиолог, 

д-р МалЧев – хирург, медицинските 
сестри великова и Мария Даскалова, 

санитарката калина аНДреева.
Пожелавам на целия колектив все така да бъ-

дат културни, оперативни, да помагат на хората, 
както помогнаха на мен. 

Новата година да им донесе преди всичко здра-
ве, щастие, късмет и много години занапред! 

от Марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

0897/270599  - на 69 г. 
съм, търся мъж пенсионер 
от 65 до 75 г., без дом, да 
живее при мен на село. С 
ампутиран крак съм и имам 
нужда от помощ

0876/212235 - спешно 
търся жена да живее при 
мен в селска къщичка

7800 гр. Попово, л. к. 
175465540, до поискване 
- 80 г./170 см/ 70 кг, не пие 
и не пуши, вярващ, желае 
запознанство с жена, ко-
ято не пуши. Връзка чрез 
писма

0882/553939 - интели-
гентна жена търси пенси-
онерка, 70-72 г., за прия-
телство. Да е без пороци, 
от Търновския регион

1233 софия, п. к. 43 - 
вдовица, хубава, непълна, 
осигурена, търси 75-76 г. 
господин. Може да пише-
те само име и телефон. Аз 
ще ви потърся.

0894960290 - добре из-
глеждаща жена на 69 г./160 
см/64 кг, с добро сърце, 
обича домашния уют, си 
търси другар за спокойни 
старини - за съжителство 
при него. Да е от Карлово, 
Пловдив и Асеновград.

0899/930488 - може и 
есемес. Търся работеща 
жена от 45 до 60 г., която 

няма ангажименти към де-
ца и внуци и да иска да жи-
вее при мен в София. Аз 
съм мъж на 55 г., висок 186 
см, 100 кг. Работя на две 
места и живея на кварти-
ра. Може да ми се обаж-
дат жени от София и цяла 
Югозападна България, без 
Перник

032/249675 - на 90 г., 
сам, търси жена около 65 
г., здрава, да не пуши - за 
гледане срещу онаследя-
ване на спестявания

0889/204146 - 63 г./175 
см/80 кг - търся отговорна 
жена за сериозна връзка, 
от 60 до 66 г., която да жи-
вее при мен в гр. Априлци, 
Ловешка област

0898/483353 - 77 г. /166 
см/65 кг, жизнен, с благо-
родна душа, не пие, не пу-
ши, с хубава кола, търси 
разумна, възпитана и поч-
тена дама, с благ характер, 
на подходяща възраст. Ако 
притежаваш тези качества, 
обади се!

0896/519567 – вдови-
ца на 66 г. желае запознан-
ство с добър мъж, с авто-
мобил, с цел съжителство 
при нея на село

0 8 8 9 / 1 7 4 6 1 5  - 
75/165/75, търси мъж до 
77/175/90, от Пловдив, 
Асеновград, Хисаря, Па-
зарджик, без пороци, да е 
образован и с кола, да е до-
бър, домошар, материално 
и финансово осигурен

0886/427030 - самос-
тоятелен мъж на въз-
раст и без ангажименти 

- 78/165/75, няма здраво-
словни проблеми, с гарсо-
ниера и автомобил, търси 
интелигентна дама за за-
познанство и евентуално 
приятелство, да е на под-
ходяща възраст, която са-
мата тя да определи.

0894/ 526888 - мъж на 
69 г./168 см търси жена от 
55 до 69 г., без ангажимен-
ти, да е от София и околно-
стите, за сериозна връзка. 
Без есемеси и кликване!

0897/ 702155 - Анто-
нов, 76 г./170 см/70 кг, же-
лае сериозно запознан-
ство с дама на подходяща 
възраст, която е от Варна, 
Търговище и В. Търново

0887/979530 - 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търся 
жена, за която парите не 
са всичко. Да има сериоз-
но отношение към семей-
ството

0895/677064  - 
55/180/85, ерген, завър-
шил съм семинария. Тър-
ся сериозна жена, с дом, 
за да живея при нея

0897/426906 - софия-
нец търси слаба жена до 
65 г. за съвместен живот

0876/600382 - 73 г./173 
см/78 кг. Приятно симпа-
тичен пенсионер, разве-
ден, от Пловдивска об-
ласт, изключително чес-
тен, точен, чистоплътен, с 
много добродетели, търси 
другарче сърдечно и да не 
е алчна. Живеене - къде-
то предложи другарчето. 
До 75 кг

0886/150703 - военен 
пенсионер от Сливен - не-
пушач, сам, желае запоз-
нанство с жена до 70 г.

0893/558487 - вдовец 
на 70 г./169 см/75 кг, тър-
си за съжителство жена от 

67 до 72 г., да е от Северо-
източна България от обла-
стите Търговище, Русе, До-
брич, Шумен, Варна

0877/420319 - 77 г./163 
см/65 кг. Не пуша, не пия, 
търся жена от 70 до 77 г. от 
гр. Перник

0899/162664 - търся за-
познанство с мъж от София 
- 75-80 г.

090/ 363904 - осигурен 
вдовец от София, на 56 г., 
търси другарка за старини

0876/ 046466 - вдови-
ца на 77 г. търси господин 
от 77 до 85 г. за спокойни 
старини - при него

0886/ 589453 - възпи-
тан пенсионер очаква же-
ната мечта. С леко предим-
ство е Северна България

0889/ 174615 - жена 
на 75 г./165 см/70 кг тър-
си мъж от Пловдив до 76 
г./175 см/100 кг. Може да 
е от Асеновград, Коматево, 
Хисаря, с кола. Да не пие, 
да не пуши, да е образо-
ван, домошар, жилищно и 
финансово осигурен

0 8 7 9 / 9 8 6 0 6 7 , 
02/9273932 - 72 г. инва-
лид търси подобен за съ-
жителство и взаимопомощ

0876/212235 - търся чо-
век с главно Ч, за да теглим 
заедно талигата на живо-
та. Полът и годините нямат 
значение. Важно е разби-
рателството

0894/202602 - 71 г./175 
см/70 кг, не пие и не пуши, 
търси жена за съжителство 
или брак

02/4690408 - учител от 
София, пенсионер, свобо-
ден, без „опашки“, търси 
себеподобна дама от 75 г. 
нагоре. Да се обаждат да-
ми, които са самотни и ис-
кат да им се усмихне щас-

тието!
0897/735261 - 68 г./170 

см/70 кг, търся сериозна 
жена за съжителство при 
нея - от Пловдив, Пазар-
джик, Костенец, Стамбо-
лийски

1000 софия, п. к. 1577,   
- 70 г., образована, очак-
ва писмено предложение 
от свободен заможен мъж

0876/928763 - търся са-
мотна вдовица, при която 
да живея

0894/960290 - вдовица 
на 69 г./160 см/66 кг, бла-
городна, обича домашния 
уют, желае запознанство 
с мъж на подходяща въз-
раст, за да споделят стари-
ните си заедно при него. Да 
е от Пловдивския регион!

0897/270599 - на 69 г. 
съм. Търся мъж пенсионер, 
от 65 до 75 г., висок над 170 
см, без дом, да живее при 
мен на село

0894/768863 - приема 
без ангажименти бездом-
на здрава дама от 64 до 75 
г. за доглеждане и онасле-
дяване. Добър съм, тих и 
весел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсионер 
търси свободна жена, съ-
що пенсионер, без про-
блеми, с добър характер, 
милостива, добросъвест-
на и доброжелателна, гос-
топриемна, учтива, тиха и 
разбрана. Да е със собст-
вен дом, честна, без задку-
лисно лицемерие, незави-
симо с какво образование, 
от село или град

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица 
или разведена от 61 до 63 г.
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Искра ЦЕНкОВА

Вкараха зад решетките двама трафиканти 
на археологически ценности 

Над 100 тона пилешко 
със салмонела са дошли

на българския пазар

татъчно събрани дока-
зателства, макар и раз-
следването на престъ-
плението, в което са об-
винени, да е в начален 
етап. Според съдия Ека-
терина Роглекова има-
ло опасност дилъри-
те да извършат и друго 
престъпление, въпреки 
че били с чисто съдеб-
но минало. Освен това  
единият от тях можело 
да се укрие. 

Стоян Мирков и Геор-
ги Карадалиев  не се за-
нимават от вчера с тра-
фик на археологически 
ценности. Карадалиев 
е излизал повече от 30 

Над 100 тона пилешко месо със салмонела от 
Полша са достигнали българския пазар. Инфор-
мацията беше потвърдена от Българската агенция 
по безопасност на храните (БАБХ). Голямата част 
от месото е била предназначена за преработвате-
ли – обработват го топлинно или се влага в колба-
си. Има и месо, което вече е стигнало до трапеза-
та на българина.

България е разбрала за заразеното пилешко през 
европейска система за бързо оповестяване. По-
следния сигнал от Агенцията по храните са полу-
чили на 2 декември. 

Колко общо пилешко със салмонела е влязло в 
България, не е ясно, колко е продадено, от агенция-
та също не знаят. Проф. Христо Даскалов, директор 
на Националния център по безопасност на храни-
те, обаче призна тези дни за наличието на още 134 
доказани случая на опасни храни - със салмонело-
за - на българския пазар в рамките на 2019 година.  
Тях обаче Българската агенция по безопасност на 
храните не е оповестила публично.

Психично болен нахлу с взлом 
в ловен магазин в Горна Оряхо-
вица и рани двама мъже, опита-
ли се да го спрат. Намушканите 
с нож са охранител и минувач. 
Екшънът се разиграл в събота 
през нощта в центъра на града. 
Мъжът, известен с прозвището 
Харо, „въоръжен” с устройство 
за разбиване тип „кози крак” и 
метална щанга, опитал да раз-

бие входната врата на магазин за 
ловно-рибарски принадлежнос-
ти. Алармата на магазина обаче 
се включила и на мястото вед-
нага пристигнали охранители с 
автомобил от частна фирма. При 
опита на охранителя да задържи 
обирджията и да го отведе в по-
лицията мъжът измъкнал от дре-
хите си нож и го нападнал, ка-
то го намушкал в ръката. На по-
мощ се притекъл случаен мину-
вач, живеещ в района, но също 
бил порязан от ножа на агресив-
ния взломаджия. След намеса и 

на полицията нападателят е за-
държан и е отведен в районното 
управление на МВР. Няма опас-
ност за живота на пострадалите. 

Преди 40 години нападателят 
лежал в Ловешката психиатрия. 
Пред полицаите обяснил, че ис-
кал да разбие магазина и да се 
снабди с оръжие, защото смятал 
да става партизанин и да разда-
ва справедливост, като защита-

ва бедните и наказва богатите.
Преди пет години друг въоръ-

жен психично болен застреля с 
огнестрелно оръжие един слу-
жител на  специализирания от-
ряд за борба с тероризма и ра-
ни четирима. 

Трагичният инцидент се раз-
игра в град Лясковец. След този 
случай в обществото и в парла-
мента се повдигна въпросът за 
засилване на контрола над оръ-
жията, за да се намали достъпът 
до тях от страна на психично бо-
лни и опасни лица.

Психично болен разби 
ловен магазин 

и рани с нож двама

Антимафиотите раз-
биха канал за незакон-
на търговия с култур-
ни ценности в Плов-
див. 48-годишният Сто-
ян Мирков и 44-годиш-
ният Георги Карадалиев 
са се опитали да изне-
сат зад граница 877 ан-
тични предмета - злат-
ни, сребърни и брон-
зови монети, както и 
други артефакти. Ак-
цията е извършена по 
оперативна разработ-
ка, със съдействието 
на Окръжната проку-
ратура и с използване 
на СРС-та. Единият мъж 
е от Пловдив, а други-
ят от София. Пловдивча-
нинът е купувал антики-
те от иманяри от цяла-
та страна, а след това ги 
препродавал на живее-
щия в столицата мъж.  
Той пък ги пласирал на 
трето лице, базирано в 
чужбина. Разработка-
та срещу трафиканти-
те е продължила око-
ло 3 месеца.  Двамата 
са оставени зад решет-
ките, тъй като има дос-

350 лева за издаването на фалшива лична карта и 
между 500 и 600 лева за международен паспорт, толко-
ва и за шофьорска книжка е прибирал видният столичен 
фалшификатор Георги Йорданов, по прякор Гошо Кеша. 
Той беше заловен след подаден сигнал от подставено ли-
це при акция на групата за „Тежки престъпления“ към 
криминална полиция на Трето РУ. Задържана е и цяла-

та му фамилия, която живее в ромската махала „Татар-
ли“ в квартал „Красна поляна“ в София. 

Когато влизат в дома на Гошо Кеша, полицаите се хва-
щат за главата при вида на купищата документи за само-
личност, шофьорски книжки и пачки с различни валути. 
Част от личните документи принадлежат на наркозави-
сими, които са ги продали на фалшификатора, за да из-
карат някакви пари, с които да си купят дозата нарко-
тици. Другите обаче са откраднати от собствениците им 
и са изкупени от Йорданов срещу мизерните 20-30 ле-
ва. Върху личните документи фалшификаторът нанасял 
данните на друго лице и ги продавал срещу бърза пе-
чалба. Гошо Кеша уверявал клиентите си, че досега не е 
излъгал никого. С това си изкарвам хляба, казвал им, от 
Русе имам доста хора, от Пловдив, от Плевен, от Монта-
на... В момента полицията е по следите на съучастници-
те на Гошо Кеша в изготвянето на фалшивите докумен-
ти. Разследването по случая продължава.

Не е ясно обаче колко шофьори с фалшиви свидетел-
ства за правоуправление в момента седят зад волана и 
рискуват своя и чуждия живот. 

Хванаха фалшификатор 
на лични карти

УБиеЦ и ЖерТваТа МУ 
са ЗаПоДоЗреНи За 

крУПНи граБеЖи 
Полицията задържа за 

убийство в Бургас 32-го-
дишен мъж от Шумен, 
разследван още за два 
въоръжени грабежа в 
айтос и софия. Жертва-
та на шуменеца е крими-
нално проявеният Петър 
валериев, на 33 години 
от квартал „рудник“. Той 
и убиецът са се познава-
ли от десет години, заед-
но са работели  в строи-
телството в софия. Били 
изключително конспира-
тивни, не са комуникира-
ли по мобилни телефони, 
срещали са се на различ-
ни адреси.

валериев бе открит 
мъртъв, застрелян е с ав-
томат „калашников“ на 17 
ноември. оръжието бе на-
мерено тези дни на око-
ло 350 метра от мястото 
на престъплението. Било 
е много добре укрито. с 
разследването на случая 
са били ангажирани топ 
криминалисти от столица-
та и Бургас, като на помощ 
са били извикани и водо-
лази, които са претърсили 
езерото вая, където пър-
воначално е имало подо-
зрения, че е изхвърлено 
оръжието.

ПоЖар горЯ в 
оБЩеЖиТие в 

сТУДеНТски граД 
късо съединение пре-

дизвика пожар в обще-
житие в студентски град 
в софия навръх празни-
ка на студентите. На адре-
са веднага са се отзовали 
пожарни коли и линейки. 
Пламъците са тръгнали от 
първия етаж на блок 61. 
горялото помещение се 
използва за склад. огне-
борците не са позволили 
огънят да се разпростра-
ни по етажите, на заради 
силно опушените стаи на 
първия етаж, част от сту-
дентите са прекарали но-
щта навън. 
каТер иЗваДи ТрУП На 
УДавНиЦа оТ МореТо 

в БУргас 
60-годишна жена с пси-

хични заболявания е уда-
вникът, чието тяло беше 
открито случайно във во-
дата от разхождащ се бур-
газлия край Моста. Труп-
ът беше изваден от ка-
тер на Морска админи-
страция. Първoнaчaл-
ните предположения, чe 
удавникът e мъж, не се 
оправдаха. от кaмeри-
тe зa видeoнaблюдeниe в 
рaйoнa е станало ясно, че 
жената е cъблeклa якeтo 
cи и влязлa във вoдaтa. в 
ceбe cи e имaлa дoкумeнти 
зa caмoличнocт. По случая 
е образувано досъдебно 

пъти зад граница от на-
чалото на годината до-
сега.  

До момента е уста-
новено, че монетите, 
подготвени за трафик 
зад граница, са автен-
тични, като малка част 
от тях са реплики и са 
от всички исторически 
епохи - от Античността, 
от римския период, от 
Средновековието. Ня-
кои от тях, по данни на 
специалистите, са с из-
ключителна историче-
ска стойност и са по-
скъпи, а на друга част 
произходът тепърва ще 
се изяснява.
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- Жена, ненавиждам, 

когато правиш такива 
физиономии.

- Какви бе?
- Всякакви.


Един чукча се увол-

нил от казармата и ка-
то се прибрал в село-
то, приятелите му го 
питали:

- Кажи, ти ли беше 
най-глупавият в казар-
мата?

- Не, имаше един ар-
менец, той беше много 
по-глупав.

- Какво правеше 
той?!

- Две години спяхме 
легло до легло и през 
цялото време си ми-
слеше, че съм жена.


В поликлиниката от-

вориха кабинет за те-
зи, които само искат да 
попитат...


Пътниците викат на 

шофьора:
- Алооо, тука падат 

хора от маршрутката!
Шофьорът:
- Днес имаме Ден на 

отворени врати!


Спешно ми върнете 
тъмното ни минало, в 
него имах такова свет-
ло бъдеще!


- Имаш страхотно 

чувство за хумор, мац-
ко!

- Да, но съм и кра-
сива!

- Ето пак...


Магическата фраза, 
която може да превър-
не всеки 82-годишен в 
супергерой с качест-
вата на Юсейн Болт и 
Рамбо, е:

- Уважаеми клиенти, 
отваряме за вас пета 
каса.


Жената е като билет-

че от националната ло-
тария. Търкаш, търкаш 
и... нищо.


Жена с любовник... 

Внезапно се прибира 
съпругът и тя в бързи-
ната скрива любовни-
ка си зад масичката с 
телевизора. Мъжът се 
пльосва на дивана и 
започва да гледа фут-
болен мач. За да отвле-

че вниманието на съ-
пруга си, жената виква 
от кухнята:

– Ела да видиш чудо! 
Изпуснах чинията със 
супата на пода и не се 
разля нито капка.

– Разбира ти главата 
от чудеса! Тука показа-
ха червен картон на ле-
вия защитник и той ми-
на край мен на път за 
съблекалнята...


Искам да науча ед-

на мацка да практику-
ва йога, но уроците все 
отиват към Кама  Су-
тра... Бъркам някъде и 
не знам къде...


Извънземни отвли-

чат за една нощ англи-
чанин, на сутринта си 
спомня всичко и:

- Ще напиша книга...
На другата вечер гер-

манец...
- Ще разкажа на ме-

диите...
На третата вечер 

българин. На сутринта:
- Баси и филма, пове-

че нема да близнем от 
ракията на Пешо!


Грешник в ада:
- Защо вече 300 годи-

ни ме пържите в едно и 
също олио?

- Ах, ти ли не знаеш, 
точно ти ли, продавачо 
на цаца!


Върви дежурният ле-

кар в отделението по 

гинекология и вижда на 
едно легло лежи мъж! 
Приближава се и пита:

- А вие защо сте тук?
- Няма да повярва-

те, докторе, но всичко 
започна с миене на чи-
нии...


Жена ми приседна до 

мен на дивана.
- Какво има по теле-

визора?
- Прах! - отговорих аз.
И скандалът започ-

на...


- Ванко, какво учиш, 
баба?

- Медицина, бабо!
- Супер, ще лекуваш 

баба си ...
- Митко, ти какво 

учиш, баба?
- Архитектура, бабо!
- Супер, ще построиш 

къща на баба си...
- А Наско, ти, баба?

- IT специалист съм, 
бабо...

- Атанасе, на теб въ-
обще не ти дреме за ба-
ба ти бе!


- Повече не искам да 

си ми шофьор! За вто-
ри път през тази сед-
мица си на косъм да ме 
убиеш!

- Шефе, моля те, 
дай ми поне още 
един шанс.


Н а п ъ л н о 
сляп влиза 
по погреш-
ка в специ-
ален „жен-
ски бар“. С 
помощта на 
сигнален бял 
бастун успя-
ва да стигне до 
бармана и си по-
ръчва питие. Малко 
след това вика на сер-
витьора:

– Абе, ей... искаш ли 
да ти разкажа един виц 
за блондинки?!

Веднага настава 
гробна тишина.

С дрезгав и сериозен 
глас жената, седнала до 
него, казва:

– Преди да го разка-
жете, сеньор, и с рес-
пект към физическото 
ви увреждане, което не 
ви позволява да ме ви-
дите, мисля, че е ред-
но да ви предупредя за 
някои дребни нещица - 
сервитьорката е краси-
ва здрава блондинка, 
охраната на бара е ед-
на супер яка блондин-

ка, аз съм метър и 80, те-
жа 80 кила, имам черен 
колан по карате и съм 
блондинка, приятелка-
та ми до мен е шампи-
онка по вдигане на те-
жести и е блондинка, а 
дамата, седнала от дру-
гата ви страна, е профе-
сионален състезател по 
класическа борба - съ-
що блондинка... Е сега, 
като чухте това, все още 
ли искате да разкажете 
тоя готин виц?!

Слепецът мисли вни-
мателно няколко секун-
ди, поклаща глава и каз-
ва:

- Неее! Отказвам се 
при това положение. Че 
ще ми се наложи да го 
обяснявам пет пъти.


Минава мутра по 

най-високия мост на 
Витиня и гледа много 
полицейски коли... и 

едно прекрасно моми-
че от външната страна 
на парапета, готово да 
скача... Спрял мутрата 
и отишъл да види как-
во става... Полицаите се 
мъчат да уго-
в о -

р я т 
девойката да не скача, 
но без резултат...

Мутрата рекъл:
- Дайте аз да опитам...
Приближил се и ка-

зал на красавицата:
- Красавице, защо, 

преди да скочиш, не 
ми подариш последна-
та си и най-хубава це-
лувка...

Тя се обърнала 
и последвала ед-
на много продъл-
жителна и влажна 
целувка... и още ед-
на... и още една...

Мутрата възкли-
кнал възторжено:

- Мила, така ни-
кой през живота 
ми не ме е целу-
вал... Не искаш ли 
да дойдеш с мен и 
да се оженим... Но 
преди това да по-
питам: защо иска-
ше да се самоуби-
еш?

Девойката отго-
ворила:

- Защото мама 
и тате не ми дават 
да обличам женски 
дрехи...

Още изясняват 
дали сама е скочи-
ла, или някой го е 
бутнал...


Във всяка една жена 

само фигурата е от май-
ка й, всичко останало е 
от Лукавия.


Жената крещи:
- Ти изобщо не ме 


- Тате, тате, вярно 

ли е, че женитбата би-
ла като лотарията?

- Глупости, сине, 
с лотарията все пак 
имаш някакъв шанс...


Главният надзира-

тел на фараона отишъл 
при робите гребци в га-
лерата:

- Имам за вас една 
добра и една лоша но-
вина! С коя да започ-
на?

Ония отговорили:
- Кажи първо добрата!
Надзирателят се ус-

михнал широко:
- От утре ще полу-

чавате двойна дажба 
хляб и вино!

Гребците се изкефи-
ли:

- Урааа! Ами лошата?
Надзирателят се ус-

михнал още по-широ-
ко:

- От утре фараонът 
почва да кара водни 
ски!


Тия, дето си мислят, 

че без любов не може 
да се живее... явно не 
са им спирали топла-
та вода...


Снощи на моя му че-

тох 2 часа конско, седи 
и ме слуша с отворени 
уста, мухльото... 

Загледах се в не-
го, той заспал, гадня-
ря му...


След африканска 

чума по прасетата към 
Никулден очаквайте 
някаква ангина по ри-
бите!


В бара:
- Госпожице, имате 

невероятен гланц! От 
какво е?

- Ами ядох сланина 

слушаш, когато 
говоря!

- Кой?
- Ти!
- Какво аз?


Почти всич-
ки мъже тър-
сят секс без ан-
гажименти... В 
повечето слу-
чаи получават... 
а н г а ж и м е н т и 
без секс!


М о м и ч е т а , 

ако имате су-
ха кожа, рядка 

коса, проблеми с фигу-
рата... Идвайте при нас, 
тук е тъмно и сме пи-
яни...


Няма по-удовлетво-

рена жена от паркира-
лата.


Преди 
м ъ -

же-

т е 
и с -

к а х а 
от жените 

САМО секс, се-
га жените искат от мъ-
жете ПОНЕ секс.


Химичен елемент с 

период на разпад една 
година - „асфалтий“... 
Елемент с разпад една 
седмица - „заплатий“.


- Какво е матриархат?

- Матриархат е, ко-
гато жената се обръща 
към стената и захърк-
ва, а ти, целият облян 
в сълзи, вземаш деца-
та и заминаваш при ба-
ща си.

преди малко!


Връх на ревността:
- Къде си?!?
- На магистралата.
- Влез в насрещното 

да чуя клаксоните.



11.XII. - 17.XII.2019 г.
50

2

Български

В МИНИСТЕРСТВОТО
 НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Аз чувам тази тиква 
спонтанно да възкликва:
„Мечтата ми е някой ден 
да стане тиквеник от мен!“

   В МИНИСТЕРСТВОТО
    НА КУЛТУРАТА
    Всичко наопаки се обърна 

   и ей го: посърна 
   стръкът културен, 

     че бе турен 
    до бурен!

В МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ИКОНОМИКАТА

В студ и в пек или във киша 
тъй един балон мъдрува:
„Всеки почва да издиша, 
вземе ли да ме надува!“

В МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Цъфнали като цървули, 
жалват ми се няколко марули:

„Няма правда 
на земята – все ни правят 

  на салата!“

В МИНИСТЕРСТВОТО
 НА ПРОСВЕТАТА

Даже и мушици дребни 
виждат пълната измама: 
всичко тук е по учебник, 
а учебника го няма!

В МИНИСТЕРСТВОТО
 НА ВЪТРЕШИТЕ РАБОТИ

   Каза ми бълхата, уж немирна, 
  както я разглеждах
 аз под лупа:

„Според свойта черга 
се простирай, 
но така, че да не те изтупат!“

В МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

   Дума ми със шепот благ 
   бащиният праг:
   „Не ни е леко 
   никак, сине, 
   че гледа всеки 
  да ни мине!“

40 Хумор Хумор

Бисери от съдебни жалби

Наближават Ко-
леда, Рождество 
Христово, Рож-

дението на Бога наш 
Иисус Христос!

Радвайте се и веселе-
те се, братя и сестри, и 
молете се Богу, защото 
без Него ще тънем още 
в геената огнена, в коя-
то прочее сме затънали 
до гуша.

ЗАЩОТО само Той 
може с една дума или с 
едно докосване да из-
цери болен и да го вди-
гне от постелята, без да 
иска за това отплата, ка-
квато искат лечителите 
днешни и тяхната фари-
сейска здравна каса.

За да сме здрави, бра-
тя и сестри, Бог да ни е 
на помощ!

ЗАЩОТО само Той 
може да нахрани цял 
народ с пет хляба и три 
риби, както вече го е 
правил, а днешното ми-
нистерство социално 
всуе се мъчи да повто-
ри чудото му.

За да сме сити, братя 
и сестри, Бог да ни е на 

страницата подготви иван васев

помощ!
ЗАЩОТО само Той е 

рекъл: “С какъвто съд 
съдите, с такъв ще бъ-
дете съдени; и с каква-
то мярка мерите, с та-
кава ще ви се отмери.” 
И праведен е неговият 
съд, а не лъжовен и под-
купен като нашия.

За да има правосъдие 

Апокриф в мъдростта им всеки 
път, когато ходим да 
дадем гласа си за по-
редните избраници 
народни?

За да изберем дос-
тойни люде в следва-
щия парламент, братя 
и сестри, а не вълци в 
овчи кожи, Бог да ни е 
на помощ!

ЗАЩОТО само Той 
изгони с бич търго-
вците от храма, а сега 
те пак са завзели все-
ки храм, разстлали са 
сергиите си и прода-
ват, и купуват и души-
те наши, и съвестта на-
ша, и свободата наша, 
и децата наши.

За да останем народ 
достоен, братя и сес-
три, Бог да ни е на по-
мощ!

Изобщо, братя и 
сестри, и който вярва, 
и който не вярва, но е 
имал лошия късмет да 
се роди тук и сега - е, 
Бог да му е на помощ!

Амин!
из евангелие  

от Димитра 

Коледно щастие

смях през 
сълзи и сълзи 
през смях –
всъщност 
какво е 
животът 
без тях!
ти не тъ-
жи, а весел 
живей и с 
„Пенсионери”
заедно се 
смей!

Абонамент
2020

в грешната наша земя, 
братя и сестри, Бог да 
ни е на помощ!

ЗАЩОТО само Той 
е рекъл: “Пазете се от 
лъжливите пророци, ко-
ито дохождат при вас в 
овча кожа, а отвътре са 
вълци грабители.” Та не 
са ли прави думите му 
и не се ли убеждаваме 

“Истина, истина ви казвам.”
из евангелие от Матея 10:15

Представяме ви избрани моменти из ре-
ални съдебни жалби. Бисерите са събрани от 
Юридическия факултет на софийския уни-
верситет "св. климент Охридски": 

Ех, мислех си – и тази зима,
дали ще съм ощастливена?
Добавчица дали ще има
за всички бедни като мене?
И ето – сбъдна се мечтата!
С четирсетачка съм в ръката!
Така се радвам, чак куфея,
от радост скачам, даже пея!
Стандартът ми се повиши -
пача си купих от уши!
На внучката – един бонбон,
на дядо – кърпен панталон!
Благодаря ви с две ръце
за милостивото сърце!
Че цял живот работих здраво
да имам аз пенсионно право!
Постигнах го! Но с тез пари
направо лягай там и мри!
Изглежда, няма прокопсия!
Това е нашта орисия!

Уляна ПеТкова

В МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Истина е това 
неоспорима: 
боли го глава, 

който я има!

В МИНИСТЕРСТВОТО
 НА ФИНАНСИТЕ

Легнали под кривата круша, 
вайкат се финансисти юнаци:

„Задава се такава суша, 
че ще пресъхнат 
и водните

 знаци!“

В МИНИСТЕРСКИЯ
 СЪВЕТ

Един е лъв, а друг комар е, 
пък трети е 
съвсем свиня...
И само в някое магаре 
ще срещнете човещина!

васил соТиров

КАТАЛОжЕН № 552

Нека да се накара 
да не се занимава и за-
канва, което ме страху-
ва.
Предупредете го, 

защото аз се страхувам 
от живота си.
Надявам се, че тъ-

жбата ми ще бъде ува-
жена, съжалена и удо-
влетворена.
Мъжът ми пие и ис-

ка да си използва апар-

тамента за лични нужди, 
младежки.
Искам децата ми 

спокойно да прекарат 
спокойствие в кварти-
рата.
Аз съм една са-

мотна краварка и зато-
ва моля да ми се окаже 
помощ.
Моля да ми се да-

де още една стая, защо-
то имам четири члена.

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

НА ИКОНОМИКАТА

НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА КУЛТУРАТА

 НА ПРОСВЕТАТА

 НА ВЪТРЕШИТЕ РАБОТИ

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА ФИНАНСИТЕ

В МИНИСТЕРСКИЯ
 СЪВЕТ

Министерски баснословия


