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на стр. 3

Боженци –
възрожденска
приказка

®
Брой
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СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

6 септември –
133 години от
съединението
на България

Изкуството не
понася суетата

на стр. 24

Забравете за висока пенсия

Откровения на
дъщерята гергана
за легендарната
Златина тОдева
Всичко, което майка и
татко са ми разказвали, и
това, което съм виждала с
очите си, в някаква степен
са моите спомени за тях, а
не онова, което точно се е
случило в живота им.
Мама наистина игра в
много театри. Ако трябва
да кажа къде се е чувствала най-добре, трябва да се
има предвид, че всеки период е бил с различни акценти
в живота й.
на стр. 30

Българската система
нагледно доказва как 2
е по-малко или в най-добрия случай равно на 1,
а спасението може да са
само лични спестявания
или инвестиции.
Забравете, че няко-

Ñ íîñòàëãèÿ,
íî è ñ íàäåæäà
Дори и след като са отминали 74 години, повратният ден 9 септември 1944 г.
продължава да предизвиква спомени,
размисли, съмнения, емоции и разгорещени политически страсти.
на стр. 24

га ще получите висока
пенсия, която да ви стига! Забравете, че някога
децата ви ще получават
висока пенсия, която да
им стига! Забравете го
и за внуците си! Звучи
мелодраматично, но за

на стр. 2

Размисли на главния редактор

Терор

Проф. искра Баева

В дните около Девети септември, приеман от левите за
революция и наричан от десните преврат, медиите, свързани и зависими от управниците, бълват измишльотини и
клевети срещу комунистите. Колкото повече се отдалечаваме от признатото за епохално събитие, преобразило живота
на стотици хиляди бедняци, дало им шанс да се изучат, да
практикуват уважавани професии, да имат свой дом и бъдеще, толкова по-яростни са реваншистите.
на стр. 4

ПОЗиЦия

абонирайте се!

оТÃоÂорÍоÑТТÀ Îáðå÷åíà ëþáîâ

след трагедията край своге хората се замислиха дали
парите ни не се раздават срещу рушвети на фирми, правещи некачествени ремонти и опасни магистрали с хлъзгав
напукан асфалт… дали санирането, потрошило 2 млрд. лв.
за минимален процент панелки, и строителството на пътища не са двата основни начина гербаджиите да попълват черната партийна каса за купуване на избори. Б. Борисов усети напрежението и набързо уволни трима министри. този филм вече сме го гледали. слушали сме и баналните словоизлияния за отговорността, поемана от властта.
Целта е да не се проследи кой кога на кого е дал обществена поръчка, да не се разплете кълбото, истинските виновници да останат прикрити. да не се стигне до същността
на порочната практика бюджетни средства да се въртят
само в омагьосания кръг на своите симпатизанти, богатите да стават все по-богати, бедните – по-бедни.
не парламентът – премиерът подбира екипа си. депутатите утвърждават волята на боса. когато даден министър не се справя и е уволнен, фактът се разгласява като подвиг. всъщност е провал на онзи, който го е назначил
без необходимите качества, а после прогонил, не признавайки грешката си.
Що се отнася до коалиционните партньори, докато хапват от държавната баница, каквито и остроти да бълват, ще слушкат, за да папкат. Промяната ще дойде не
от тях, а от онези, на които им писне да ги правят на глупаци и да ги ограбват.
„П”

съжаление това е единственото послание, което бе чуто ясно от представянето на законовите текстове за изплащане на т.нар. втори пенсии, което започва през
2021 г.
Родените на 1 януари
1960 г. жени ще са първите, които ще имат право да вземат втора пенсия, защото от 2002 г. насам са се осигурявали в
частните универсални и
пенсионни фондове като задължително допълнение към осигуряването в Националния осигурителен институт.

В стара София там, където улица „Гурко“ пресича булевард „Васил Левски“, навремето, скрита зад
дървена ограда, има малка едноетажна къщичка.
Тогава там живее млада жена – певицата от софийските шантани Анна Симон. През април 1897 г. тя е
убита по особено жесток начин, а убийството й се
превръща в голяма сензация.
на стр. 9

до 15 септември
във всички пощенски
станции на страната

кат. №552

1 месец

3 лв.

2 месеца

5,40 лв.

3 месеца

7,80 лв.

ЛИНИЯ Холандци в плен на българския
НА
фолклор
БеДНОСТ

Линията на бедност
през 2019 г. ще бъде в
размер от 348 лв., реши
правителството. Новият
размер е с 8,4% по-висок спрямо сегашния и
e най-близо до размера
на линията на бедност
по Евростат, който е
351 лв.
на стр. 3

B ĸитнaтa cи ĸъщa в
Moмчилoвци „нoвитe
бългapи“ Meйc Mюлep
и Ceлин вaн Дyлĸeн
вeceлят гocтитe cи c нaши
нapoдни пecни и cвиpни
нa гaйдa. Toй e yвaжaвaн
yчeн, пpoфecop пo
биoфизиĸa, oт 45 гoдини cвиpи нa гaйди и ги
ĸoлeĸциoниpa.
на стр. 8

2

2

Законът

36

Български

Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Междусъседски войни

„Съседът ми построи гаража си на границата с моя имот без
мое позволение. Имам
ли право да искам той
да премахне гаража?”
Така започва писмото
на Симеон Радев от
Пловдив до редакцията на вестника.
Често между съседи
възникват конфликтни
ситуации по повод упражняването на правото на собственост. Тези конфликти довеждат
до крайно изостряне на
междусъседските отношения, дори до физически сблъсъци. За да
се избягват тези ситуации, е добре съседите
да проявяват търпимост
и разбирателство и в
крайни случаи да се прибягва до възможностите
да се защити правото на
собственост, ако някой
ни го ограничава, в съда.
Както е известно, правото на собственост е
едно от основните права
на гражданите, защитено от Конституцията на
Република България. Основният закон, който защищава това право, е Законът за собствеността.
Тъй като в случая въпросът е конкретен, ще посоча, че неговия отговор
можем да намерим в чл.
109 от Закона за собстве-

ността (ЗС). Там се казва: „Собственикът може
да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което
му пречи да упражнява своето право” - става въпрос за правото на
собственост.
В случая е очевидно,
че след като гаражът е
построен на гранична-

та линия, без да са спазени благоустройствените закони и строителните правила и норми, нашият читател може да се позове на закона и да иска спиране
на строежа, ако е в процес на строеж, или отстраняване на построеното. В случая говорим за незаконен строеж. Тук не е нужно собственикът на имота да
доказва с какво точно
му пречи незаконният строеж. Строежът е
незаконен, защото например е изграден на
разстояние, по-малко от 3 метра от гра-

200 хиляди
могат да загубят
инвалидните
си пари
Между 150 и 200 000 души с увреждания може да
загубят инвалидните пенсии и социалната подкрепа, която получават, прогнозира председателят на
сдружението на лекарите от ТЕЛК - София д-р Боряна Холевич. Повод за нея са новите правила за
оценка на трайно намалена работоспособност, които се прилагат от началото на месеца.
Намалената работоспособност вече се определя
по нова скала. В повечето случаи проценти се дават само за основното заболяване.
Ако основното заболяване на пациента носи 80%,
комисията може да му даде до 20% и за съпътства-

щите заболявания. Хората с под 50% намалена работоспособност нямат право на ивалидна пенсия
и социална подкрепа.
От Министерството на здравеопазването още нямат данни колко от явилите се за ТЕЛК по новите
правила са с променени проценти намалена работоспособност. В столичната картотека на медицинските експертизи жалби от пациенти срещу намалени проценти от ТЕЛК за момента няма. От здравното министерство казаха, че в срок до шест месеца
след влизане в сила на новите правила ще направят оценка на въздействието им.

ницата на двата имота.
Когато обаче незаконността на строежа се изразява в липсата на необходимите строителни книжа за извършването му, тогава ще трябва да се мотивира искът
по чл. 109 от ЗС и да се
докаже с какво конкретно този строеж пречи на
молителя да упражнява
правото си
на собственост.
Тези два
варианта
трябва да
се различават от гражданите, защото, когато гаражът е изграден в
нарушение на закона и
строителните правила,
самите те го прогласяват за незаконен, а когато строежът е изграден
без необходимите строителни книжа, се предполага, че при неговото изграждане са спазени благоустройствени-

От стр. 1
Три години след тях,
през 2024 г., същата нерадостна съдба ще сполети и родените през
1960 г. мъже. И срещу
20-те години трупане на
лични партиди в частните фондове ще бъдат получени втори пожизнени пенсии в размер от
45 до 60 лв. Срещу което обаче пенсията от
НОИ ще бъде намалена
с 20%.
Още по-нерадостното е, че всъщност поголямата част от хората, които ще решат да
се възползват от втората си пенсия, всъщност
няма да я получават пожизнено. Само за първата година изчисления
показват, че 30 хил. жени нямат достатъчно големи партиди, които да
им осигурят покриване
на гарантираната минимална пенсия от 45 лв. И
ще трябва да се принудят да сключат договор
за разсрочено плащане.
Според дадения от социалния министър Бисер Петков пример при
10-годишно плащане
на партидата жена, която през целия си живот
се е осигурявала на среден доход, ще вземе 70
лв. на месец. Но след 10
години ги губи, а

пенсията от НОИ
остава намалена
до живот

Актюерските разчети показват, че през
2024 г., когато втора
пенсия вече ще получават и родените през
1960 г. мъже, при осигуряване на средни доходи вероятно повече

те закони и правила и
евентуално по-късно биха могли да се оформят
строителните книжа. Когато се твърди, че такъв
обект ограничава твоето право на собственост,
следва да се изтъкне с
какво този обект смущава нормалното ползване на твоя имот. Това може да стане само
в съда. Той ще прецени
тезите на страните и ще
постанови дали е основателен искът по чл. 109
от ЗС или не. Най-добре
е, преди да се предприемат такива действия, да
се търси правна помощ
от адвокат, защото при
един неуспех на делото
загубилата страна поема
всички разноски по процеса. Това са държавни
такси, възнаграждения
на вещи лица, адвокатски хонорар на двете
страни и т.н.
А най-добре е съседите, които са в конфликт,
да намерят верия път и
чрез взаимни компромиси да стигнат до решаване на проблема, възникнал между тях.

5.IX. - 11.IX.2018 г.

80 години
неразделни

Съпрузите Масао Мацумото и Мияко Сонода от
Япония имат двоен повод за празник - над 80 години семеен живот и вписването им в Книгата на рекордите на Гинес като най-възрастната жива брачна
двойка в света. Комбинираната възраст на 108-годишния Мацумото и 100-годишната Сонода е 208 години
и 259 дни към датата, на която е потвърдено постижението им. Съпрузите имат пет дъщери и 13 внуци.
Очаква се появата на бял свят на 25-ото им правнуче.
Макар понастоящем да държат рекорда за найдълголетна жива семейна двойка, Масао Мацумото и
Мияко Сонода не са най-възрастните съпрузи в историята. Рекордът принадлежи на норвежкото семейство Карл и Гурдрен Долвен. Комбинираната възраст
на съпрузите към момента на смъртта на Гурдрен през
2004 г. е била 210 години, 1 месец и 34 дни.

Забравете за висока пенсия
хора ще имат достатъчно натрупани средства
в партидите, за да могат
да получават пожизнена
пенсия, опита да успокои Бисер Петков.
Социалният министър за мнозина е найдобрият специалист по
осигурителната система
в България. За съжаление този път примерът
и изчисленията, които
даде, бяха политически,
а не експертни. Защото
вече над половин милион в България работят
на минималната работна заплата и се осигуряват върху нея, а не върху средните доходи, за
да влязат в актюерския
разчет на Петков. И отново отиват на варианта разсрочено плащане,

което реално ще ги
остави с 20%
по-ниска пенсия

след като навършат 75
години и влязат в найтрудните времена на
пенсионерския живот.
Реално 70% от първите кохорти ще получат не повече от 50 лв.
месечно, ако втората им
пенсия е пожизнена, само 10% могат да разчитат на над 100 лв., а 20 на
сто ще са между 50 и 100
лв. А в тези 70% влизат
и хората, които няма да
получат пожизнена пенсия според изчисленията в представената още
през април концепция
на Бисер Петков за регламентиране на фазата на изплащане на пенсиите от универсалните
фондове.

Първите пенсионери
от универсалните фондове нямат осигуряване за пълен 40-годишен
период, но нещата ще
са коренно различни
след 2041 г., опита да
успокои и Даниела Петкова от частния фонд
„Доверие” при представянето на постигнатото
между фондовете, правителството и синдикатите споразумение как
ще се изплащат вторите пенсии.
Само че изчисленията на фондовете показват, че дори през 2041 г.
двете пенсии биха могли да дадат по-висок доход с 15-34 лв., отколкото само една от НОИ. И
то отново при осигуряване през целия период от 40 години на среден или над него осигурителен доход. И без
отчитане на инвестиционния риск, който съществува при пенсионните фондове. А историята показва, че е невъзможно пазарът да е
в постоянен възход 40
години. Дори краткият
20-годишен живот на
българските фондове
в момента показва доходност от около 2%, а
в дълги периоди тя дори бе отрицателна.
Първият и най-лесен изход е прехвърляне на осигуряването в НОИ. Поне за родените в периода 19601976 г. е почти сигурно, че за всеки, който се
осигурява на по-малко
от 2/3 от максималния

осигурителен доход, е
по-изгодно да предпочете малкия, но сигурен
до живот доход от държавната пенсия и стане ли на 60 години, да
прехвърли партидите
си от частните фондове към НОИ.
При сегашните нива
на максималния осигурителен доход това важи за всички, които се
осигуряват на по-малко от 1900 лв. Все пак
тези решения се основават и на много индивидуални особености
на всеки човек. Но пък
ако се изпълни предложението на финансовия
министър Владислав Горанов фондовете всяка
година да дават прогнозен размер на втората
пенсия, лесно ще стане
ясно дали в конкретния
случай тя ще компенсира намаление от 20-25%
на тази от НОИ, или отново 1 е по-голямо от 2.
Вторият изход, който
е задължителен, са личните спестявания. При
осигуряването върху
ниски официални доходи те са задължителни. Максимално много
от неофициалните доходи трябва да бъдат
инвестирани, пък било то и в имоти, които след пенсионирането да бъдат продадени
и да послужат за „възглавница” на мизерната
пенсия. Която при разумно управление може
да се окаже и по-голяма
от 2 плюс 1.
Виктор ИВАНОВ

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Е

ксперимент пренася младите хора от града на село
за месец. Инициативата на "Резиденция „Баба" цели да помогне на
хората от малките населени места и да спре
обезлюдяването на селата. Проектът се провежда за трета поредна
година. Доброволците
ще им помагат в поправянето на покриви,
на беседки. Ще могат
да се включат и в приготвянето на зимнина.
Ще имат възможността да направят видеа
и фотографии, както и
да записват фолклорни песни.
"Така те оставят трайни следи и в сърцата на
местните. На бабите и
дядовците им е мило,
че получават помощ,
внимание, дори и обич
от внуците си под наем, както сами се наричат участниците", коментират от "Резиденция „Баба". Тазгодишната група започва живота си на село от 6 септември. В Пловдив се
проведе среща, на ко-

Социални
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Âíуöи ïод íаеì íа село
ято дойдоха желаещи, за да зададат въпросите си и да чуят
преживяното от
вече участвали в
проекта.
28-годишната
Милица е преминала
през
предизвикателството, а на
Кристина тепърва предстои.
Момичетата
са убедени, че
не е трудно да
напуснеш градския живот. Не
е толкова фрапиращо,
защото можеш да вземеш на село част от нещата, с които си свикнал. „Няма нещо, което
да ми липсва. А и ще си
взема пресата, сешоара
и червилото“, споделя с
усмивка Кристина.
"С грим, без грим на село е весело", смята Милица и допълва
как всеки ден с баба
Танче си клюкарили в

двора за другите - кой,
къде, защо. Наред с веселбата на селото обаче Милица разказа и за
ангажиментите, които е
имала през деня. Събирала е зеленчуци с баба
Танче и съпруга й дядо
Васко, подготвяли заедно зимнината. Когато
не била в дома на своето приемно домакинство, Милица общувала
с младежите в селото.

В началото местните били скептични към
градските гости. Участниците в проекта ги
питали какво не им харесва в селото, а младите отговаряли, че всичко там било умряла работа. Затова и се готвели да напуснат селото и
да заминат на бригада в
Англия.
„Всеки ден им ставахме все по-интересни,

докато един ден не ни
поканиха на младежката им сбирка. Правеха я
всеки петък и събота в
техния младежки клуб.
Слушаха чалга, пушеха
и консумираха алкохол.
Бяхме възмутени, но такава е реалността на село“, разказва Милица.
След поредната такава среща резидентите
решили, че все пак могат да им предложат нещо по-добро. Те успели да увлекат младежите да спрат да пушат, да
спрат да хвърлят боклуци на земята и да освежат неподдържаното
от години място със задимени стени.
И така ремонтът започнал. Почистили и боядисали в жълто и зелено. Ентусиазирано младежите от селото сами
си купили бои. Кметът
им осигурил четки. Така резидентите и местните младежи започнали заедно да създават един нов младежки
клуб. След усърдна работа на мястото се появили дори пейки, маси
и столчета.

Ðазõоäите ðаñтат по-áúðзо от äоõоäите 83-ма нови милионери
Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1474
лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8,7 на сто. Общият разход е бил 1331
лв. и се увеличава с 11,4
на сто, съобщи Националният статистически институт.
В структурата на общия доход
с
н а й висок
относителен дял
e доходът от работна заплата
(56,7 на сто), следван от доходите от пенсии (28,1 на сто) и от самостоятелна заетост (6,6
на сто). Спрямо второто
тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата
остава без промяна, доходът от пенсии се уве-

личава с 1,8 процентни
пункта, а доходът от извънработна заплата намалява с 1,4 процентни
пункта.
В структурата на общия разход с най-голям
относителен дял са разходите за храна (31,5

на сто),
следвани от разходите за жилище (15,9 на сто), данъци
и социални осигуровки
(13,7 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (12,1 на сто).
Спрямо второто три-

месечие на 2017 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява
с един процентен пункт,
а делът на разходите за
транспорт се увеличава
с 0,7 процентни пункта.
През второто тримесечие на 2018 г. настъпва
промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно
на
човек
от домакинство в
сравнение със
същото
тримесечие
на 2017 г. Увеличение се отчита в потреблението на зеленчуци, кисело мляко и месо.
Намалява консумацията
на хляб, тестени изделия
и на прясно мляко. Без
промяна остава потреблението на яйца, олио,
зрял фасул и захар.

Българската народна банка отчита 83-ма
нови милионери за година. Те са се увеличавали с по 7 на месец. Така у нас вече общо
826 души имат над 1 милион в банка.
В тегленето на големи кредити обаче се
отбелязва лек застой – само един човек за
цяла година се е осмелил да тегли заем над
1 милион лева.
В спестяванията числата показват отлив за
най-малките депозити. С 389 хиляди по-малко са вложенията в банките до 1000 лева.

Въвеждат лични
карти с чип
от края на 2019 г.
Новите лични карти
ще са с биометрични
данни и ще започнат
да се издават от края
на 2019 г. Това съобщиха от МВР.
Документите ще се
изработват в специален център в София.
Гражданите с валидни лични карти няма
да бъдат задължени да

ги сменят. От МВР отбелязват, че новите
документи ще улеснят граничните проверки на летищата,
като се използват така наречените електронни гейтове, а на
по-късен етап идеята
е те да бъдат използвани дори при плащането на данъци.

Линия на бедност Ñредíата çаïлата çа þíи
От стр. 1
Линията на бедност показва минимума от средства на месец, които са нужни за покриване на
жизнените потребности на хората от храна и нехранителни стоки и услуги. Изборът на размера
от 348 лева за догодина е съобразен със съотношението между разходите за тези стоки и услуги,
съответстващо на средното за 20 процента от найбедните домакинства у нас.
Според последното изследване на КНСБ за издръжката на живот у нас към второто тримесечие
на годината над 30 процента от домакинствата у
нас живеят с доход на човек до линията на бедност,
а месечната издръжка на четиричленно семейство
е нараснала с 36 лева от началото на годината.

1119 лв. бруто е средната заплата за юни. Наетите лица по трудово
и служебно правоотношение към
края на юни 2018 г. нарастват с
42,6 хил., или с 1,8%, спрямо края
на март 2018 г., като достигат 2,35
милиона, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със
сезонен характер.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано
в дейност „Образование“ - с 2,7%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. е 1145
лв., за май - 1110 лв., и за юни 1119 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто
тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9,6%, а в
частния - със 7,6%.

3
КРАТКИ
ВЕСТИ

Нулево доверие
Според президента Румен Радев сривът на Търговския
регистър и кризата с
"Олимпик" показват
лоша работа на администрацията, която води до нулево доверие в институциите.
Търсят се учители

Училищата в цялата
страна обявиха стотици свободни работни
места. Само на територията на столицата
се търсят 650 учители.
Промени
в закона за БНБ

Министерството на
финансите предлага
промени в Закона за
БНБ съгласно европейските директиви.
Воден режим
в Харманли

Харманли мина на
воден режим заради
открит уран над нормите във водата.
Българи обсадиха
пазарите в Одрин

Клиенти от България и Гърция буквално заливат магазините и пазарите в Одрин
заради ниския курс на
лирата спрямо еврото и долара.

Á È Ñ Å ÐÈ
идва времето гЕрБ и
Борисов да се измъкват
отново от властта. Нанасят се поредица силни, да не кажа смъртоносни удари по коалицията „Обединени патриоти“. Тя вече е в клинична смърт, разпада се и управленската коалиция.
Проф. александър
МариНОВ
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА

2

4

Политика
коментираме

Мирът в Афганистан все по-далечен

През август гражданската война в Афганистан се разгоря с нова сила. Неколкостотин талибански бойци атакуваха град Газни и почти
го бяха завладели целия. Жертвите от двете
страни са многобройни. Дни по-късно бе атакувана близо до града голяма военна база на
афганистанските сили и отново стотици убити.
Талибаните превзеха и няколко селски района.
Атаките приличаха не толкова на опит за превземане на територия, колкото на преднамерена демонстрация на силата и възможностите на групировката.
Така се води войната в Афганистан от 17
години след 11 септември и последвалата инвазия.
Динамиката на военните действия е много
различна от времената, когато САЩ и съюзниците им разположиха десетки хиляди войници
на НАТО с надеждата да смажат бунта веднъж
и завинаги. Тази стратегия бе обречена на провал не на последно място, защото талибаните
през цялото време знаеха, че чуждестранните сили не могат да поддържат вечно натиска.
„Може всички вие да имате часовници, но ние
разполагаме с цялото време”, каза един симпатизант на талибаните на висш американски
служител в Кабул. И се оказа прав. Сблъскал
се с все повече жертви и все по-скромен резултат и похарчил 6 трилиона долара, Западът
непрестанно губи позиции в страната.
Никой засега не може да определи бъдещето на Афганистан и как ще се реши то – чрез
дипломатически и политически преговори или
на бойното поле.
Има и някои непредсказуеми фактори, не на
последно място това е американският президент Доналд Тръмп. В изказванията си преди
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От стр. 1
Те поставят знак на равенство между

мракобесния
фашизъм

унищожил над 50 млн. човешки същества, и неосъществената мечта за обществен строй, в който всеки ще работи според възможностите, а ще получава
според потребностите си.
Отворим ли учебниците
на внуците, с учудване ще
разберем, че не е имало масова антифашистка съпротива. Въстанието от 1923 г.
е пропуснато мимоходом.
Инквизицията на Александър Стамболийски и принуждаването да яде половия си орган, отрязаните
партизански глави срещу
възнаграждение от 50 хилядарки, избитите ястребинчета, изгорените яташки къщи с цели семейства
в тях – нямало такива мрачни страници в близката ни
история!
Да, имало е изблици на
необуздан, трудно контролиран гняв на възмездие
и отмъщение, както и несправедливо репресирани
хора непосредствено след
победата на Отечествения
фронт. Но да се мами безогледно, да се злоупотребява с фактите, да се изчакват
десетилетия след началото на „демократичния преход”, за да си отидат повечето свидетели, е проява
на подлост и коварство.
От нищото изникват съпричастни към съдбата на

„БЕЗСЛЕДНО
ИЗЧЕЗНАЛИТЕ”

встъпване в длъжност той даде да се разбере,
че иска цялостно изтегляне на американските войски от Афганистан. Впоследствие обаче
нареди броят на военнослужещите на САЩ да
бъде увеличен, зачестиха и ударите на американската военна авиация.
Засега талибаните отхвърлят поредните
предложения на афганистанското правителство за прекратяване на огъня и за преговори. А мирът в тази съсипана от войната страна
изглежда продължава да се изплъзва.
Талибаните, които контролират 54 от 388
окръга в страната, пренебрегват призивите
на президента Ашраф Гани за преговори. Той
предложи невиждани стимули с надеждата да
сложи край на 17-годишната война, включително паспорти за бунтовниците и техните семейства. Гани също така предложи да работи
за премахване на международните санкции
срещу лидерите на групировката и да позволи на талибаните да открият официална централа в Кабул. За да се случи това обаче, той
настоява първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а талибаните трябва да станат
политическа група, а не въоръжена бунтовническа организация.
Говорителят на талибаните Забихула Муджахид неотдавна заяви, че американците са тези, които продължават войната и бомбардират
страната, и затова, ако има преговори, то би
трябвало да са с американците.
Засега поредната кървава касапница в Афганистан, която отново никой не може да спечели, продължава.
Цветан ИЛИЕВ

и сипят врели-некипели.
Криминални типове, освободени от затворите, грабили, мародерствали, по
заповед на комунистите
ликвидирали с чукове и
лопати образцови граждани!!!
В най-гледаното време
на българската „обществена” телевизия бе излъчен
шумно рекламираният документален филм „Народният дом на терора” (Народният дом в София на пл.
„Лъвов мост”). Не знам как
са го възприели потомците, сигурно някои от тях –
по-емоционални, ще тръгнат да пребиват съседи
„комуняги”, но нашето поколение в по-голямата си
част изпитва погнуса. Поне такива бяха обажданията в редакцията на ветерани, борци против фашизма, фронтоваци, участници в бригадирското движение и т.н. Авторите на сценария са изгубили мярката,
няма ги сравненията. Въпросната сграда беше символ не толкова на насилието, колкото на работническата солидарност. Дядо
ми, тесен социалист благоевец, разказваше как симпатизанти от цялата страна
са носили материали. Събирани са стотинка по стотинка, тухла по тухла. Пролетариатът е градил свой
дом. В него е трябвало да
четат стиховете си Христо Смирненски, Вапцаров,
Гео Милев, да провеждат

Общество

сказки публицистите Георги Кирков, Сергей Румянцев, Петко Напетов, да има
празненства, танцови забави, младите да се опознават, да дружат и обсъждат
как „животът да стане похубав от песен”.
През 1922 г. злосторници подпалват сграда. Възстановяват я с доброволен
труд във вида, в който е и
сега. След влизането в сила на човеконенавистния
Закон за защита на държавата през 1925 г. партията на преименувалите се
през 1919 г. тесняци в комунисти е забранена. Отнето й е имуществото. За
назидание

НАРОДНИЯТ ДОМ

става Дирекция на полицията.
Периодът, в който авторът на поемата „Септември” е изгорен в пещите на парното там, Йосиф
Хербст е инквизиран и останките му са захвърлени
неизвестно къде, трошени
са кости, рязани са уши, забивани са клечки под ноктите, вършели са се мъчения с електрически ток,
е пропуснат в спомена-

ла на Йорданка Николова-Чанкова и петимата й
другари край Елешнишката река, бъркат с цепеница в раните им и червят
устните на секретарката на
РМС, за да е „красива” на
път за онзи свят! При разпита на джелатите те подробно разказват как са излъгали най-якия от арестуваните, че ще го пощадят,
ако изкопае яма за труповете: „Изчакахме да ги зарие и го пушнахме. Понеже
пръстта не слягаше, бяхме
пийнали малко вино и изиграхме едно хоро отгоре”,
признават те. После седнали в кръчмата „Църна маца” и гуляли цял ден с парите, намерени в джобовете на жертвата. Хвърлили
чоп за вещите им…
Убиецът на майор
Томпсън, разстрелян от
фашистите в България, герой на Британия, се мъдри
сред изредените фамилии
на мемориала на жертвите
на комунизма. Там е и поручик Йорданов, три пъти пренасял детските телца на ястребинчетата, за да
ги скрие. Колко още са „невинните граждани”, служи-

не повече от 10 измислени свидетели се показват
постоянно по телевизията и дрънкат врели-некипели. Лошото е, че се намират и наивници, които
им вярват.
Истината обаче е друга.
Властта е в ръцете на пет
партии. Премиер е Кимон
Георгиев – звенар, буржоазен политик, определящ
се за якобинец републиканец. Военен министър е
Дамян Велчев, нямащ нищо общо с левицата. Само
шестима от министрите в
първия кабинет след Девети септември са комунисти…
Ще си позволя и

личен момент

Баща ми Ангел Цветков
Дафинкичев е първият секретар на РМС в Белоградчик непосредствено след 9
септември. Дядо ми е съден, интерниран, едва оцелява при масов разстрел
през 1923 г. Фамилията ни
е популярна в Северозападния край, изключително рядка и запомняща се.
Те двамата са били фактори при установяването на
новата власт. Как не се чу
нито едно обвинение, че
са отмъщавали за смъртта
на роднината им Славчо
Троцанов – Балкански, че
тели на царщината, обяве- са ограбили цеха за лимонада или собственика на
ни за жертви?
Според документална- керемидената фабрика –
та творба комунистите са друга там не е имало? Нали уж младежите са върше„кръвожадни и жестоки, ли „безчинства”. Таткото е
почти човекоядци”. Тех- бил шеф на всички ляво наните наследници социали- строени свои набори в растите също са „лоши хора”. йона. Обикалял е селата с
Внушението е директно. киномашина и грамофон,
Омразата се насажда със прожектирал е съветски
средствата на изкуство- кинокомедии, организито, ако показваното може рал е вечеринки и събрада се нарече такова. Инте- ния. Имат двамата и едно
ресно как биха реагирали „престъпление” – пуснали
италианците, французите, са от ареста на милицията
гърците, сърбите, ако те- старши полицая на града,
хен режисьор се осмели защото бил добър човек,
да скалъпи подобна злост- неизцапан с кръв…
на манипулация и му бъПричината да сме в неде разрешено да я излъчи завидното положение на
по националната телеви- топяща се бедна нация е
зия. Документите са цити- и в това, че не сме обедирани едностранчиво и из- нени. Заинтересувани любирателно. Телеграмите, де или чужди фактори наразменяни между Трайчо саждат ненавист и раздеКостов и Димитров – съ- ление. Докато се обвинящо. Тодор Живков е опре- ваме кой повече злини е
делен за разпределител на причинил на политиченарочените за ликвидация ските си опоненти, те ни
врагове. Антон Югов раз- ограбват. Насъскват децапоредил списъците с лик- та на комунистите и на бивидираните да бъдат уни- вшата буржоазия да се хващожавани. В тях фигурира- щат гуша за гуша, а не ръли „между 20 и 35 хил. ду- ка за ръка, за да извадим
ши”. Пълна нелепост! Ако с общи усилия затъналаза 10-15 дни е извършено та в блатото на корупцитакова грандиозно „кла- ята, алчността и безхабене”, къде са следите, ма- рието родина. Няма друга
совите гробове – нали те страна в Европейския съвинаги остават? Ами се- юз, където антифашистите
мействата на „изчезнали- да не се радват на почит и
те”? Това би трябвало да са уважение както у нас. Тенад 150 хил. съпруги, деца, рорът, който се упражнябратовчеди, чичовци, лели ва от някои медии и учеби още три пъти по толко- ни програми върху психива близки, съученици, съ- ката на „новите българи”,
седи, колеги. За 28 години е пагубен!
Инициативата на „Пенсионери” отпреди 20 години – да бъде издигнат мемориал, обединяващ жертвите на тоталитарните режими, потъна в забрава.
А би било добре да има такъв! Без помирение никога няма да бъдем истински проспериращи европейци, дори и след като ни вкараха компромисно в ЕС.
Защото демокрацията без търпимост и толерантност е невъзможна!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Терор
тия филм. Миналите през
този ад не са анонимни,
както и извергите, изпълнявали заповедите на Гешев в името на Негово величество Борис III. В архивите са запазени списъците на агенти, жандармеристи, участници в ловните
дружини, полицаи, военни
и прочее убийци, получавали награди за „защитата на отечеството”. В бюджета на вътрешното министерство има отделна
глава с предвидени средства за стимулиране усилията на „активните чинове”,
преследвали и ликвидирали нелегални: 6 млн. лв. за
1943 г., 9 млн. лв. за 1944 г.
„Документалистите”
кой знае защо премълчават, че ако е допускано възмездие, в повечето
случаи, колкото и малко да
са те, е било точно срещу
такива престъпници, накичили се с ордени и медали, получени за унищожаването на нелегални студенти, гимназисти, тръгнали към партизанските отряди без оръжие патриоти, предадени от местни
шпиони, кметове, пъдари,
алчни за хилядарки селяни. Изчакваше се толкова
години, за да измрат съвременниците.
Буйни ремсисти застрелват старши полицая
Цоньо Стоянов, собственоръчно лишил от живот
трима техни другари. Бирникът Иван Тодоров, изнасилил девойка еврейка, оставена от Трънския отряд
в попската къща да се лекува, обещавайки да доведе лекар, мърсува с беззащитното момиче. После го
убива и докладва за „подвига” си, като получава съответната сума. Полицаите, участвали в разстре-
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Ден на река Дунав За първи път

Всяка година подготовката за Деня на река
Дунав започва отрано
в НЧ „Напредък - 1871”
в Никопол. Плануват се
различни инициативи за деца и възрастни. Дъждовното време и придошлата река
объркаха част от зап-

лануваните дейности.
Открита беше изложба
за финализиране на общинския конкурс „Нарисувай Дунав”. Участваха трите бази на ДГ
„Щастливо детство” в
Никопол с общо 15 деца на възраст 6 и 7 го-

дини с ръководители
Таня Цекова, Нурдан
Атилова, Лили Лачева, Юлия Бузева. Ръководител на учениците
от СУ ”Христо Ботев”
е Георги Георгиев. От
там участваха 16 ученици с 18 творби.
Рисунките показват

интереса и любовта
на младите художници
към голямата европейска река. Изложбата е
експонирана на външна витрина и ще може
да се види до края на
лятото. Колективите
бяха наградени с гра-

моти. Всички получиха индивидуални материални награди, предоставени от Басейнова дирекция „Дунавски
район” - Плевен. Инициативите по градове
и села по поречието на
Дунав се осъществяват
с финансовата подкрепа на „КокаКола” години
наред.
Мажоретките на ДГ
„Щастливо детство”
с ръководител Таня Цекова озариха
празничния ден. Веселите танци предизвикаха аплодисменти и
усмивки на публиката
- деца, гости, родители и граждани.

По идея и под патронажа на кмета на
общината д-р
Валерий Желязков и с
помощта
на спонсори в
Никопол се
проведе
първият Празник на рибата. Единадесет читалища от
Никопол, Въбел, Драгаш войвода, Любеново, Лозица, Черковица,
Евлогиево, Муселиево,
Асеново, Новачене и
Санадиново подредиха кулинарни щандове от ястия, приготвени само с риба.

Материалите подготви Н. хрисТОВа, секретар
снимка Е. шуМОВ и Н. ТаТарОВ

Те бяха наградени с
грамота за отличното
си представяне.
Присъстващите похапнаха вкусна рибена чорба и изобилие
от печена и пържена риба.
Веселието, музиката и формация „Пле-

вен” допълниха празничната програма.
Идеята
на кмета
е празникът
да стане традиция.
И така
трябва
да
бъде, за да
се
подпомогне един отдавнашен поминък
за града - риболовът. НЧ „Напредък 1871” се представи с
турска пача от Кристияна Тачева, суши
и рибена чорба по
унгарски от Анелия
Лалова и специално
подготвени магнити
за празника на рибата в града.

“Ñëавеé÷е” оáðа оваöèèте è наãðадèте Спомени
за Светлин
в Êаваðна

Певците от детската вокална група „Славейче“ в Ценово се завърнаха с куп отличия
от Каварна. Те участваха в Петнадесетия общобългарски младежки фолклорен събор „С
България в сърцето“.
Веднага след основното изпълнение малките самодейци получиха покана и за участие в галаконцерта. Изпълнителите от Ценово
очароваха компетентното жури с песните
„Три вечери на Дунава“ и „Чула те мама, Раде ле“. С бурни апло-

дългОлетниЦи

На 30 юли 2018 г. Михаил Андреев навърши
95 години. По време на
тържеството областният съвет на Варна с
председател Васил Василев поздрави юбиляря с пожелание за крепко здраве и да надмине

дисменти публиката изпрати и двете индивидуални изпълнителки сестрите Тереза и Дебора Георгиеви,
на шест и
на четири години. Журито и тази
година бе
председателствано
от известната фолклористка
проф. Елена Огнянова. От години главен
мотор и сърце на фестивала e народният певец
Илия Луков, който изне-

се голям концерт.
„Групи от община
Ценово редовно участват от самото начало на

фестивала. Не сме пропуснали нито едно негово издание. Фестивалът в Каварна е поред-

ното доказателство, че
фолклорната песенна
школа в Ценово се намира в добра форма“,
сподели ръководителката
на състава Румяна Иванова.
Изпълнителите от „Славейче“ бяха удостоени със статуетка за цялостно представяне. В тазгодишното издание на фестивала участие
взеха и състави на български изселници в Албания, Молдова и Украйна.
Марий ПEйЧЕВ

Светлин Русев ми беше състудент в Плевенския учителски институт "Лазар Станев" със специалност "Български език и рисуване”. Ние бяхме
все деца от селата и искахме да станем учители. Той беше градско момче, с родители учители. Те са работили в с. Върбица и там се ражда
Светлин. Иначе е живял в Плевен. Завършил е
мъжката гимназия в града. Кандидатствал в Ху-

Þáиляр, ó÷àстниê във воéнàтà
колегата си от масата полк. Димитър Спасов, който през януари 2019 г. ще навърши 102 години. Последваха бурни ръкопляскания от колегите на Андреев и поздравления с песни и
стихотворения.
Дълъг е жизненият път на юбиляря.
Още от ранни години Андреев е прегърнал техниката и осъществява идеите си
навсякъде, където е
работил - първите му
стъпки са от далечното минало в дизеловата централа – Варна, а по-късно в новопостроената топлоцентрала – Варна.
Редовната си военна
служба отбива във Военноморските сили. В
армията е имал военно
звание ефрейтор, а в живота е началник на елек-

трическите централи.
След 9 септември
1944 г. се включва във
Военноморските сили
на Съветския съюз като механик на различни торпедни кораби и
миночистачи, които успяват да направят достъпно преминаването
на морските кораби по
крайбрежието на Черно море до предназначението им.
Михаил Андреев има
висше образование със
специалност двигатели
с вътрешно горене. Няколко години работи в
БАН със същата специалност. По-късно отива
в Либия, в град Серт, където е назначен като отговорник на централата за производство на
електричество и работи там 7 години.
През тази година Михаил Андреев бе начело на безсмъртния полк,

който тръгна от входа
на Морската градина
във Варна към паметника Пантеон. Той вървеше като спортист, с
младежки стъпки и зад
него маршируваха стотици привърженици на
безсмъртния полк. На
него се падна честта да
произнесе от трибуната на Пантеона много
съдържателно слово за
Втората световна война
и активното участие на
400-хилядната българска армия срещу хитлеристките нашественици и особено за военните събития в Унгария
- Дравасоболч, което
прослави нашата страна
и нашата армия – героичния път на свободата.
левон ОВаНЕЗОВ,
доброволец от
Втората световна
война в състава на
8-и Приморски полк,
Варна

дожествената академия, но не бил приет. Дойде в нашия Iа курс с курсов ръководител Георги Костов, който е бил негов класен в гимназията. Светлин беше красиво, тихо и много скромно момче. Бързо свикна с нас. Неговата стринка Тодора Вълчева беше директор на института. Завършихме първи курс и той отново кандидатства в Художествената академия в София.
Приеха го и дойде да се сбогува с нас, почерпи ни. Когато си идваше в Плевен, ни посещаваше. Радвахме се на успехите му, когато стана
доцент, професор и академик. Един ден посети
Силистра, когато се откриваше голям исторически обект. Отидох и аз и седях в публиката.
Не смеех да се доближа до него. Но той ме видя, махна ми с ръка и ме повика да се видим.
Прегърнахме се топло и дълго говорихме и си
спомняхме за всички. Изпитах голяма мъка, когато разбрах за смъртта му. Можеше да сътвори още много неща. Изказвам най-дълбоките си
съболезнования към двете му дъщери, роднини
и близки. Дълбок поклон от всички състуденти
от II а курс с курсов ръководител Георги Костов
и секретар на курса Митко Каменов.
йорданка жЕкОВа, силистра
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Радости и болки

ПОдадена ръка

сПОделете с нас

Уважаеми читатели,
Публикувахме няколко писма на тема „длъжни ли са децата да гледат
родителите си”. тя е изключително
деликатна и касае вас, нашите чи-
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татели. Затова ви приканваме да
ни пишете и да изразите мнението
си по въпроса. в този брой поместваме поредното писмо, получено по
редакционната поща.

Има прекрасни
млади хора

Äа вçеìеì раçуìíото реøеíие
Уважаема
редакция
на
в. „Пенсионери”,
Прочетох със смесени чувства писмата на две ваши читателки по въпроса дали децата трябва да гледат родителите
си или да ги пратят в старчески
дом. Много е болезнен въпросът, особено за по-възрастните. А и за младите съвсем не е
лесно – дали ще могат да полагат грижи за родителите си,
след като днес всеки се е втурнал да работи от немай-къде и
да изкарва насъщния денонощно. Да, вярно, от морална гледна точка (а самият морал отдавна вече се е променил!) липсата на грижи е укорима! Но дали всеки може да посещава немощния си родител ежедневно
по няколко пъти и да се грижи
подобаващо? Съмнявам се, че
това въобще е възможно. Нека
да си кажем и с ръка на сърцето – а коя майка или баща иска
да бъде в тежест на децата си?
Освен това старият човек става
капризен, непредвидим и неуправляем, здравословното му
състояние се мени непрестанно. Да се вземе гледачка излиза твърде скъпо за обикновения гражданин. А и те невинаги

са добросъвестни! Остава третата възможност – старческият
дом. Само че къде са в България добрите старчески домове
и колко са? А пък в тях да не
говорим за добро обслужване
– то става само ако някой си

плати на ръка сумичката, която негласно се знае… За рекетирането на близките на настанените там – дума да няма.
Затова смятам, че най-напред наистина трябва да се
приеме този прословут закон
за възрастните хора и там да
бъде разписано точно кой как-

во прави за човека и колко му
се заплаща. Да има контролен
орган, който да следи за работата на служителите в тези заведения. И най-важното – още
докато хората са с разума си,
да си напишат желанието къде
биха искали
да прекарат
старините
си – вкъщи
ли на ръцете на близките или в дом
за възрастни
хора при добри условия.
Така ще се
избегне злоупотребата с
тяхната воля
поне до голяма степен
и ще се вземе предвид
желанието им. И няма да има
сърдити и обидени. Ама кога ще стане всичко това - не е
ясно. Всеки управник се е вторачил в пъпа си и не се усеща как старостта настъпва. То
за тях няма и проблем. Да му
мислим ние, простосмъртните!
Янка ПЕТкОВа, софия

вие Питате - ние ОтгОваряме

(Продължение от бр. 34)
Откъде идват най-популярните изрази, които използваме, например като из-

раза „изложи се като кифладжия” и други подобни, ни пита нашият читател йордан
василев от каспичан.

Кога казваме "горчиво"?
Има много спорове
за това къде точно е
началото на традицията да се казва „горчиво” по време на сватбения ритуал. Символиката обаче е ясна
- сватбеното вино е
горчиво, а младоженците го подслаждат с целувка.

З а
п ъ р в и
път по време
на тържеството думата „горчиво” се споменава от кума. Кога-

то той отпие от бъклицата с вино, някой от
гостите трябва да го
попита: „Куме, какво
е виното?“, а кумът да
отговори: „Горчиво!".
След като присъстващите извикат „Горчиво!“, младоженците

трябва да се целунат.
Смята се, че дългата

сватбена целувка символизира свързването на душите на булката и младоженеца.
Древните римляни например са “запечтвали” с целувка сключваните договори.
Друго обяснение
е, че се вика „горчиво“ против уроки –
като гаранция
на това, че
горчивото
остава в
сватбеното
вино,
а целият
съвмест е н
живот
на младоженците
занапред ще
бъде сладък.
Същият
възглас
може да се чуе и на
сватбите в Русия и
Молдова.

Здравейте, мили редактори, вие сте прекрасен колектив.
Не мислех да ви пиша, защото вече съм възрастна и болна, но реших да ви споделя нещо
за мен. Аз съм от Видин, до дома ми има магазин „Кауфланд”. Обичам да ходя в него, защото винаги срещам стари колеги и приятели.
При едно мое поредно посещение в магазина
ми стана лошо.
Няколко служителки веднага ми донесоха стол да седна. Подадоха ми и бутилка с минерална вода. Извикаха линейка. Докато дойде докторът, те бяха непрекъснато около мен.
След това ми помогнаха да се кача в линейката.
В „Бърза помощ” ми сложиха система и ми
направиха пълни изследвания. Стана ми подобре и сега ви пиша. Искам всички да знаят, че имаме прекрасни млади хора с големи
сърца. За съжаление не им знам имената, тогава бях зле.
Това, което ми се случи, няма да го забравя
никога. Затова изказвам искрената си благодарност към тях.
иванка аПОсТОлОВа, Видин

Защо чукаме на дърво?
Чукането на дърво е било характерно повече за Западна
Европа, за Източна то
е привнесен ритуал.
Кога и как се е случило - никой не може да каже.
Едно от популярните обяснения е
свързано
с дявола.
Ч у к а ш
н
а
дърво,
за да
създадеш шум,
за да не те
чуе дяволът и
да осуети плановете ти.
Друг евентуален
вариант е свързан с
паганските вярвания
за изгонване на дървесните нимфи, тъй
като те също имат
навика да объркват
живота на хората. Тези същества живеят
в дърветата и когато
искаш да споделиш

нещо важно, тропаш
по дървото, нимфите излитат и така не
чуват плановете на
човека, следователно

не могат да ги провалят.
Според трето поверие чрез чукането на дърво лошото
нещо се прехвърля
в дървото и избягва
самия човек.
Има и едно обяснение, което не е
свързано със заглу-

шаване, а с целенасочено търсене на
определен звук. И до
ден днешен съществуват манастири, които привикват вярващите към служба, като се бие
дървено клепало. Това е греда с определена
дълж и н а ,
к о я т о
издава характерен звук.
Така, когато
има нещо, което искаш да се
случи и следователно да се молиш за
него, ще имаш възможност за това, когато чуеш клепалото. Това е християнското обяснение. То
обаче важи за употребата на израза в
положителна посока - когато искаме
нещо да стане.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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ÂÈÅÍÀ – íàé-äîáðèÿò ãðàä çà æèâååíå
Виена измести Мел- имат по-високо равнибърн като най-добър ще на престъпност.
град за живот в света
Какво знаем и какв тазгодишната класа- во не знаем за Виена.
ция на списание „Ико- Столицата на Австрия е
номист”. Досега мно- разположена в средногократно австрийска- то течение на Дунава,
та столица беше най- като самата река преприятният град за жи- минава през него като
веене в Европа. София допирателна към цене на 79-о място в под- търа.
реждането.
Реката изкуствено е
Класацията оценява разделена на две час140 града на 5 конти- ти – за борба с наводнента, като аналитич- ненията е изграден т.
ното звено на списани- нар. Дунавски канал,
ето изготвя списъка от който започва там, къоколо двадесет години. дето реката влиза в граГрадовете се подреж- да, част от водата, регудат по
30 критерия,
разделени в
5 категории стабилност,
здрав е о пазване, култура,
околна
среда,
образование и дворецът Хофбург
инфраструктура.
лирана с шлюзове, миКласацията показ- нава по него, и вече при
ва, че Австралия и Ка- излизане от града отнонада имат най-много во се влива в основнопредставители в чел- то течение. Дунавскината десетка – по три, ят канал минава съвсем
следвани от Япония – през центъра (на около
с два града. Австралий- 500 метра от катедраските градове в чело- лата „Св. Стефан”), като
то са Сидни - на пето в най-близката точка се

виенската опера
място, и Аделаида – десети. Трите града в Канада, които са най-добри за живеене, са Калгари - четвърти, Ванкувър – шести, и Торонто – седми. Страната на
изгряващото слънце е
представена от Осака трети, и Токио – шести.
Единственият друг европейски град в първите десет е датската столица Копенхаген.
В класацията по-напред намират място
средно големи градове в богати страни, които често са със сравнително ниска гъстота на
населението. По-големите градове, които са
по-пренаселени, често

намира Шведенплац.
Ширината на
Дунава при Виена не е малка, но все
пак визуално е два пъти по-тясна, отколкото при
Белград.
Във Виена
са построени много
мостове - автомобилни, жп,
а и за метрото.
Шведенплац –
или Шведският площад, се намира на Дунавския канал и се явява възлова станция за
няколко линии на ме-

трото. Точно на кея до
него има малко пристанище, от което тръгват корабите за туристическите обиколки. В
обратна на реката посока по една сравнително тясна улица от
Шведенплац се стига
до Щефансдом (катедралата „Св. Стефан”).
Тя е в центъра на града.
Катедралата е огромна,
строена през 12-13 век,
в готически стил, като
едната кула е много пониска от другата.
По Кернтнерщрасе
се стига до Операта,

се организират парадите по повод
националния празник. На поляната са
издигнати знамената на страните от
ОССЕ.
Срещу входа на
Хофбург се намират Музеят за история на изкуството
и Природонаучният музей.
Между тях е разположен паметникът на Мария-Тереза. В колекцията на
Музея за история
на изкуството има
творби
на Брьогел, Тиц и а н ,
както и
на древноегипетското
изкуство. катедралата „св. стефан“
Прабългарското
с ъ к р о в и щ е чеството. Започва от хитектура и също има
от Над Сент праисторическите хо- голям парк към него.
Миклош съ- ра и завършва с ранно- Сега дворецът е худощо се нами- то Средновековие, по- жествена галерия.
точно момента, в койЗабележителност
ра там.
П р и р о - то завършва Великото представлява и Пратедонаучният преселение на народи- рът с многобройните
музей е по- те, и е представена кар- атракции, който е блискоро за не- та на Европа към този зо до гара Север. Там
се намира прочутото
строена през XIX век. пораснали момичета период.
Една от забележи- Виенско колело. То е
Недалеч от нея е дво- и момчета. В него морецът Хофбург.
же да се видят колек- телностите на Виена и една от най-скъпите
атракции
Това е официална- 8 евро за
та резиденция на аведно застрийския кайзер превъртане.
ди Първата световна.
Другите
Сега една част е отдеатракции
лена за Организацията
са средно
за сигурност и сътрудза около 2
ничество в Европа, а
– 2,50 евдругата е седалището
ро, влакна австрийския пречето е за
зидент.
5, а бънДворецът е ограджи за 15.
ден с висока ограда и
Градвътре се намира Плос к и я т
щадът на героите, обтранспорт
граден от два бронна Виезови конника - едина е една
ният е принц Ойген,
истинска
забележителен пъл- Заводът за боклук
приказка.
ководец на Австрия.
Това е наистина неТози площад е ед- ция с динозаври (кос- е Шонбрун – лятната
но от
тите им), минера- резиденция на кайзе- що умно, работещо и
логическа ра (Хофбург е зимна- точно. Можеш да си
с б и р - та). Дворецът разпо- сверяваш часовника
к а , лага с прекрасен парк, по движението на мекойто в задната (по-го- трото, градската желямата) част се изкач- лезница или трамвая!
ва на хълм, от който Разписанията на всичсе открива прекрас- ките видове транспорт
на гледка към гра- са така регулирани (и
да. В парка на дво- по-важното – се спазреца има и някол- ват), че ако имаш преко павилиона със качване – слизаш, отиспециални гради- ваш до другото прени (напр. японска), возно средство (то веа и зоологическата че е дошло), качваш се
градина на Виена е и продължаваш. Така
там. В двореца се на- също може да разчимира и голяма бална таш, че когато тръгзала.
ваш, ще дойде точно
Зад паметника на навреме.
Съветската армия на
Хората са също част
п р е - Шварценбергплац се от забележителностите
п а р и - намира дворецът Бел- на Виена. Австрийците
офирани
живот- ведере, който напом- са симпатични, учтиви
виенско колело
циалнини. Проследява ня на Версай като ар- и сърдечни хора.
те места на Виена. Там се историята на човеСтраницата подготви Цветан ИЛИеВ
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Народният певец Димитър АРГИРОВ:

Имам мисия

Н

ародният певец
Димитър Аргиров е и продуцент, и композитор.
От дете се занимава с
музика и пеене. Развива таланта си в много
насоки и успешно съчетава изпълненията на
български народни песни и рок музика. От 1987
до 1990 г. е първият вокал на група „Епизод”,
която за този период е
една от най-известните рок групи в България.
През септември 1990 г.
емигрира в Холандия, а
после в Италия. И там
не спира да се занимава
с музика. В края на 2013а той се завръща за постоянно в България след
23 години емиграция.

Димитър Аргиров има издадени 3 албума, 2 мини албума и 5 сингъла в стиловете
рок и фолклорна музика. Син
е на Илия Аргиров, един от
най-популярните и обичани изпълнители
на народни песни у нас.
- Господин Аргиров, на
50 години сте. Какво найярко си спомняте от периода, когато бяхте на 25,
как се чувствате сега?
- Чувствам се отлично на
50! Преди 25 години (и преди 25 килограма) България
беше в разгара на прехода,
аз вече бях емигрирал и целият живот беше пред мен.
Не съжалявам за нищо. С
течение на времето се усещам все по-добър и мъдър
и нямам търпение да разбера какво ще ми поднесе
бъдещето. Знаете ли, надявам се след още 25 години
да се чувствам по абсолютно същия начин.
Ще изчакам поне още 25
години, преди да си напра-

Уникална колекция
от женски носии
Пловдивчанка представи в Бухаловия хан
уникална колекция от народни носии и накити
от всички краища на България под наслов „От
раклата
на баба“.
Д-р Ваня
Велкова е психоложка,
журналистка и
преподавателка.
Моите
носии са
живи. Познавам историята на всеки костюм. В него е
отразена богатата българска душевност, сподели пред публиката Ваня Велкова. Образците на българското изкуство ни отвеждат към
корена, към рода. Носиите - от различни краища на страната, подредени в изложбата, са от
края на XIX и началото на XX век. Изложбата в
Карлово посвещавам на Васил Левски и Христо
Проданов - двама забележителни българи. Те са
българи върхове, каза при откриването на изложбата в Бухаловия хан д-р Ваня Велкова. Тя
представи 25 автентични носии. Най-старата е
на близо 150 години и с нея са били посрещнати руските освободители на Дунав. Тези женски
дрехи Ваня получила като дар от 83-годишната
Мита Танковска от някогашното село Момина
баня, сега квартал на Хисаря. Носиите са от различни региони на България, а всеки от тях разкрива умението на българката както да произведе материалите за тях - платове, дантели, аксесоари от вълна, памук, коприна и сърма, така и да създаде удивително красиви костюми.
Докторантът по психология д-р Ваня Велкова
е носител на приза „Жена на годината за 2016-а“
на Държавната агенция за българите в чужбина.
Тя живее с Берлин и се занимава с преподавателска и журналистическа дейност. Носител е на
много отличия и награди. Нейни изложби са открити в родния Пловдив, София, Берн, Швейцария, Богота, Колумбия, Берлин, Германия.
Цветана Георгиева

вя някаква равносметка. За
момента със сигурност мога кажа, че времето дотук
ми даде повече от това, което ми взе. Аз съм свикнал
да се уча от преживяното,
да се усъвършенствам и да
гледам напред.
- Какво е за вас музиката?
- Музиката за мен е нещо,
което ме съпътства от самото ми раждане и винаги е
била мое призвание в живо-

ствия преодоляхте през
годините?
- Не са били кой знае колко много. Семейството ми
винаги е проявявало разбиране и ми е помагало, което
между другото е от голямо
значение за един музикант.
Не ми е било и сега не ми е
лесно, тъй като съчетавам
музиката с работата. Винаги съм го правил и се справям добре, намерил съм баланса. Ще ви разкажа една

та. След семейството ми музиката е най-важна за мен и
посвещавам всяка свободна минута именно на нея.
- Името ви се свързва
с песни, видеоклипове,
хвалебствия и... разни
клюки. Много ли препят-

шега от детските ми години.
Баща ми много често ме водеше със себе си навсякъде
и понякога някой от другите възрастни ме питаше: „Я
кажи сега, баща ти какво работи?“ И аз всеки пък отговарях: „Той не работи - той

пее!“. Доста по-късно разбрах, че пеенето е работа,
и то доста отговорна и ангажираща.
- Идвам ви на гости.
Позвънявам на входната
врата, отваряте ми и какво ще видя вътре?
- Ще видите пълна и
шумна къща, две деца на
4 и 7 годинки, които тичат,
усмихната съпруга и, разбира се, мен до готварската печка как готвя. Готвенето ми е страст и хоби. През
годините на емигрантстване винаги са ми липсвали
големите семейни събирания с роднини. Сега, откакто се прибрах в България, използвам всеки сгоден случай да се съберем
всички заедно. Така че често можете да заварите и една препълнена къща.
- Родителите ви добре
са ви възпитали. Имате ли
спомени за бабите и дядовците си?
- Възпитанието дължа на
майка ми и баща ми. За съжаление помня съвсем малко баба ми по майчина линия. Другите ми баби и дядовци са починали или преди да се родя, или още когато съм бил много малък, за
да имам конкретни и ясни
спомени от и с тях. Майка
ми навърши 84 години, по-
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желавам й да е жива и здрава още много дълго време!
- Ако всеки има някаква мисия в живота, то каква е вашата?
- Много уместен въпрос,
поздравявам ви! Аз наистина усещам, че имам мисия и
тя е да възродя всички песни на баща ми, да ги запиша
и издам, за да останат за поколенията. Другата ми мисия е свързана с децата ми
- искам да ги науча на любов
към народните традиции и
творчество. Тази любов ни
е съхранила и ни е давала
сили да оцелеем като нация
през вековете.
- За какво най-често се
молите?
- Често моля Господ Бог
за здраве и мир по света,
да сме хора един към друг.
Дай, Боже, да има повече
човещина!
- Пожелайте нещо на
читателите ни!
- Аудиторията на вашия
вестник е и моя аудитория.
Това са хората, които помнят добре баща ми и харесват нашите песни. Аз продължавам делото му и заради всички тях. Искам да
им пожелая да се радват на
здраве и спокойствие в изобилие.
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Холандци в плен на българския фолклор
От стр. 1
Tя пишe и гoвopи нa
пepфeĸтeн бългapcĸи
eзиĸ, знae cтoтици нaши пecни. Cъбиpa ги
любoвтa ĸъм Бългapия
и бългapcĸия фoлĸлop.
Meйc Mюлep и
Ceлин вaн Дyлĸeн
ca пycнaли тpaйни ĸopeни в Poдoпитe, имaт cи ĸъщa
нa тpи ĸaтa с 8 стаи
в ceлo Moмчилoвци,
нa ĸoeтo ca пoчeтни
гpaждaни от 2013 г.
B cвoя poдoпcĸи paй
пpeĸapвaт 8 мeceцa
гoдишнo, нa „лaф и
мoxaбeт“ c пpиятeл.
Cъc знaниятa cи зa
бългapcĸия фoлĸлop
двaмaтa мoгат дa yдapят
в зeмятa пoчти вceĸи
нaшeнeц. Aĸo няĸoй
нaпpимep e в cъcтoяниe нaй-дeтaйлнo дa
ви paзяcни paзлиĸaтa
мeждy двaтa видa нaши гaйди – джypa и
poдoпcĸaтa ĸaбa, тoвa
cъc cигypнocт e Meйc
Mюлep.
Toй имa ĸoлeĸция
oт нaд 20 гaйди и
знae дa cвиpи cтoтици
бългapcĸи пecни. Имa
cи paбoтилницa, ĸъдeтo
мaйcтopи гaйди и
гъдyлĸи, и нe пpoпycĸa
дa cвиpи нa вcяĸaĸви
фecтивaли, cъбopи и
нaдcвиpвaния.
„C гaйдapитe имaмe
cъбop в Tpигpaд. Πpeди
ce вĸлючвax и в нaдcвиpвaнeтo в Гeлa, нo тaм
xoдят мнoгo тypиcти и
нe e cъщoтo“, cмee ce

Meйc.
C гopдocт oбaчe зaявявa, чe oт 4 гoдини e
yчacтниĸ във фopмaциятa „101 ĸaбa гaйди“ и в гaйдapcĸия
cъcтaв в Moмчилoвци.
Двaмaтa cъc Ceлин xoдят и нa Poжeнcĸия cъбop. Bcяĸa гoдинa те ca
cpeд нaй-ĸoлopитнитe
yчacтници нa cъбopaнaдcвиpвaнe в c. Гeлa.
„Имaмe
мнoгo

ĸoнцepти, изпълнeния
и тoвa ми xapecвa“, ĸaзвa
Meйc, a в глaca мy тpeптят нoтĸи нa иcĸpeнa, пo
дeтcĸи нeпoдпpaвeнa
paдocт. Aĸo пъĸ Ceлин
ви зaпee „Излeл e Дeльo
xaйдyтин“ cъc cвeтнaлo
лицe и нa пepфeĸтнo
poдoпcĸo нapeчиe, нямa дa пoвяpвaтe, чe
e чyждeнĸa. B Moмчилoвци двaмaтa ca
зaпaлeни
читaлищни дeйци. Ceлин ce

вĸлючвa във вcяĸaĸви
фoлĸлopни cъcтaви зa
пecни и тaнци, a Meйc cи
yмиpa дa cвиpи нa гaйдa нe caмo нa cцeнaтa.
Tя пee във фoлĸлopнaтa
гpyпa и игpae в cъcтaвa
зa бългapcĸи нapoдни
тaнци „Xoп тpoп“ ĸъм
читaлищe „Cвeтлинa“ в
Moмчилoвци. Учacтвa
и в тaнцoвия cъcтaв
„Xopo“ в ĸвapтaл
Paйĸoвo нa Cмoлян.

бeз ĸoлeбaниe ca влoжили cпecтявaниятa cи
пpeди 10 гoдини. Живeят 8 мeceцa в Moмчилoвци и 4 мeceцa в
Xoлaндия
B
Moмчилoвци
Мейс e peaлизиpaл
cтapa cвoя мeчтa. B
ĸъщaтa cи e oбopyдвaл
лaбopaтopия, зa ĸoятo
e пpeĸapaл c тиp 5 тoнa
aпapaтypa oт yнивepcитeтa
„Baгeнингeн“.
Cъздaл e Физиĸoбиoлoгичeн инcтитyт „Moмчилoвци“, в
ĸoйтo пpaви изcлeдвaния. Oт вpeмe нa
вpeмe гo пoceщaвaт
yчeници,
cтyдeнти и ĸoлeги биoфизици, a пoняĸoгa
oxoтнo
пoĸaзвa
нa дeчypлигaтa oт
Moмчилoвци
ĸaĸ
изглeждa мyxa пoд
миĸpocĸoп.
Cpeд paйcĸoтo
ĸътчe нa Poдoпитe cъpцeтo нa
Meйc e вoлнo ĸaтo
птичĸa. A чyднaтa
пpиpoдa нaoĸoлo e
Ceлин и Meйc ca paй зa eдин биoлoг и
пocтoяннoтo пpиcъcт- биoфизиĸ и пpoфecop
виe
нa
вcяĸaĸви Mюлep cepиoзнo възфoлĸлopни ĸoнцepти в нaмepявa дa пpoдълPoдoпитe.
жи зaнимaниятa cи.
C и м п a т и ч н и т e „Oт няĸoлĸo гoдини
дpyжeлюбни xoлaнд cъм пeнcиoнep, oбaчe
ци ca peшили дa cъм млaд oщe, мнoгo
ĸapaт cтapинитe си в нeщa иcĸaм дa нaпpaĸитния poдoпcĸи дoм. вя – cмee ce Meйc. – B
B Xoлaндия живeят Poдoпитe имa нaд 200
пoд нaeм и вcъщнocт eндeмитни pacтeния,
ĸъщaтa в Moмчилoвци ĸoитo нe ce cpeщaт
e eдинcтвeният им ниĸъдe дpyгaдe пo
coбcтвeн имoт, в ĸoйтo cвeтa.”
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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От стр. 1
В зората на европеизирането на българското княжество страната
ни е новото Елдорадо,
в което италианци, руснаци, австро-унгарци и
какви ли не още търсят
препитание и приложение на занаятите си. Заедно със свестните люде в София, Пловдив и
Варна нахлуват съдържатели на кафе-шантани, казина със съмнителни хазартни игри и
заведения за „публични
жени” според тогавашната терминология.
Едно от най-реномираните кафе-шантани в
столицата е „Аполо”. Това е царството на полската авантюристка мадам Розалия Радецка,
известна като мама Цора, и дъщеря й Хермина. Именно тук намира
работа младата (тя няма още 20 години) унгарка Анна Симон. Покъсно съдебните протоколи я описват с „нежна
и красива снага, очи сини и коси с цвят на зрял
житен клас”.
Всички говорят за
новата певачка. Тогава

Женски
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свят

Îáðå÷åíà ëþáîâ
като в приказките се поя- позволява да се задомявява вълшебният принц - ват, докато не получат
представителният двор- годишен доход най-малцов адютант Дечко Бой- ко от 10 000 лева, а той
чев - ротмистър от гвар- още е "сиромах". Анна
дейския ескадрон. Меж- вярва и търпеливо чаду двамата прехвърчат
любовни искри. В края
на 1893 г. под давлението на Розалия Редицка Анна отива да пее в
шантана "Неапол", държан от сърбина Миша
Урошевич.
Красивият ротмистър
посещава всеки ден шантана "Неапол" и настойчиво ухажва Анна Симон, като я нарича "райско цвете, захвърлено от
жестока рът в тази убийствена атмосфера" и дава уверение, че ще на- анна симон
прави всичко, за да я избави от мизерията и ни- ка. На 12 март 1895 г. тя
щетата. Анна се влюбва ражда момиченце. Бойв Бойчев и той й госту- чев, като узнава, че Анва в хотел "Македония". на е бременна, я зарязСкоро двамата заживя- ва и тя, лишена от средват като семейство. До ства, живее в една малка,
този момент Анна не е тъмна, студена и мизерпознавала друг мъж. За на стая в крайна беднозаконен брак не става ду- тия. Момичетата от шанма, защото според Бой- тана я съжаляват и събичев на офицерите не се рат 40 лева за дрешки и

Êаê да сïестиì ãладеíето

Използването на
ютията не е сред любимите занимания
на жените. Но прилагането на няколко хитринки по време на сушенето и
простирането на дрехите може да ви
отърве от
гладенето.
„ Е с тественото”
премахване на гънките се състои
в няколко лесни
трика.
избирайте правилната перилна
програма. Добре е
да перете дрехите
на по-ниска температура – 30-40о. Центрофугата не бива да
надвишава 800 оборота. Прането с гореща вода свива тъканите
и
съкращава
живота на
дрехите от
по-фина материя.
 Бъдете
пестеливи
с перилния
препарат.
Голямото
количество прах няма да премахне подобре петната. Така
че намалете дозата
наполовина и подберете интензивна
програма. Не прека-
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лявайте и с омекотителя. Прекомерната му
употреба води до накъсване на влакната
в тъканите. Предлагаме ви да

смените
агресивния продукт
с био средства – лимонена киселина или
оцет. Съставките не
само влияят добре на
дрехите, но и премахват наслояванията от
котлен камък по барабана на пералната машина.

Не прекалявайте
с количеството пране. Много домакини
натъпкват пералнята
догоре, за да спестят
време. Тази практика
обаче оказва влияние

върху еластичността
на тъканите. Оставяйте по няколко пръста
въздух между дрехите
и барабана на машината. Това ще предотврати оплитания или скъсвания.
 сушенето. То
е вторият важен
етап при прането. Съветваме ви
да простирате
дрехите веднага
след приключването на центрофугата. Престоят
им в барабана неизбежно ги уврежда
и мачка.
 изтръскването –
ключът към гладките тъкани. Дрехите се
мачкат най-вече докато са мокри. Изтръскването ще премахне
излишната вода, а тъканта ще заеме обичайната си форма още
на сушилника.
Простирайте на
закачалки. Перфектната форма без гънки
е лесно
постижима.
Поставете тениските и ризите си
на закачалка
още на
телта на балкона. Опънете добре раменете
и закопчайте копчетата на дрехите от по-фина материя. Тази практика ще ви отърве от
нежеланите гънки.

храна на бебето. Цора известява Бойчев за раждането на детето, но той едва на петия ден изпраща
на Анна по слугата си Тоно Алиев... 5 лева.

дечко Бойчев
Потънал в борчове,
адютантът решава да се
спаси, оженвайки се за
някоя мома с пари. Такава намира в лицето на
младата Еленка Забунова, дъщеря на заможен
софиянец. На 6 февруари 1897 г. Дечко и богатата наследница се сгодяват. Това докарва Ан-

на до крайно отчаяние.
Около 20 март 1897 г.
певицата казва на приятелки, че Дечко ще придружи княгиня Мария
Луиза до Пловдив и че
е поканена по-късно да
отиде при него. Той щял
да й наеме хотел, да й
купи нови дрехи и да се
грижи за нея. С вечерния влак Симон тръгва
за Пловдив. Актрисата е
без пукната пара и търси
начин да се види с Дечко,
но не успява и се връща
обратно в столицата. Току-що пристигнала в София, красавицата застава
пред двореца и започва
да крещи, че е държанка
на ротмистъра.
Научавайки как тя
го позори, Дечко взема
решение да я убие. На
6 април той вика пловдивския градоначалник Карл Новелич и му
предлага да отстрани
жената, съсипваща живота му. Онзи се съгласява и двамата чертаят
план как да погубят певицата. В заговора привличат и стражаря Бог-

дан Василев. Планът е
Дечко да пише на Анна,
че й е купил пелерина
и капела и че я кани
на разходка до остров
на река Марица. После
двамата заедно щели
да идат на чифлика му,
за да прекарат в любов
цяла седмица. Наивната и все още влюбена
жена приема всичко
за чиста монета. Поверява малкото дете
на приятелки и се качва в специалния файтон, който любимият й
е изпратил. На капрата е старши стражарят
Богдан Василев. Малко по-късно във файтона се качват Бойчев
и Новелич.
По пътя за Филибе
престъплението е извършено. Тримата убиват Анна Симон и хвърлят трупа й в Марица с
камък на шията. Само
след няколко дни рибари изваждат трупа
на младата жена и следствието започва.
Бойчев и Новелич са
осъдени на смърт. Богдан Василев получава 6
години и 8 месеца строг
затвор.

красиви на всяка въЗраст

Сбогом на старческите петна
Наричаме ги още
петна от слънцето,
или кафяви петна. Те
са плоски, кафяви или
тъмни белези, появяващи се по различни
части на тялото.
Много хора търсят
скъпи и понякога болезнени медицински
и козметични терапии, за да се отърват
от тях. Може да се възползвате от природата и да ги овладеете.
 лимонов сок.
Намажете цялото си
лице с прясно изстискан сок от лимон и оставете да действа 20
минути, след което
изплакнете с хладка
вода.
Прилагайте тази
терапия вечер. Ако е
през деня, лимонената киселина може да
има обратен ефект и
дори да причини появата на повече петна.
 суроватка. Киселината, която съдържа, почиства лицето и
премахва старческите петна. Прилагай-

те ежедневно върху
току-що измита кожа
преди лягане.
 алое вера. Това
растение трябва да
присъства във всеки
дом, защото е превъзходно за кожата.
Отрежете стебло
от алое вера и изстискайте течността. Из-

брите за кожата, тъй
като стимулира синтеза на колаген и еластин. Всичко, което
трябва да направите,
е да излеете на ръцете
няколко капки и да нанасяте върху засегнатите зони всяка нощ.
 кислородна вода. Всяка вечер маже-

мийте лицето и врата си добре, после нанесете гела. Оставете
да изсъхне, без да изплаквате.
 рициново масло. То е сред най-до-

те лицето си с памук,
напоен с кислородна
вода. Не изплаквайте.
Опитайте тези натурални лекарства
и кажете сбогом на
старческите петна!

Ïаñта за изñветлÿване
Лесно избелва кожата смес,
която съдържа женско биле
(сладък корен). Залейте с 60
мл гореща вода 1 с. л. смлян
сладък корен. Захлупете с капаче и след 15 минути прецедете настойката.
Добавете стрита на прах
1 таблетка витамин С (1000
мг), 1 с. л. настъргана белена

ябълка, 5 капки лимоново масло и оризово брашно. Нанесете кашицата върху пигментните петна, а когато изсъхне, измийте. Повтаряйте процедурата ежедневно в продължение
на две седмици. Съхранявайте в хладилника.
Страницата подготви

Наталия ГЕНАДИЕВА
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ÑËÈÂÈТе – äàð îò ïðèðîäàòà
Плодовете трябва да се консумират ежедневно,
защото са богати на витамини, минерали и вещества. Плод, който може да се консумира целогодишно, е синята слива.
тя носи ползи за здравето, независимо
дали ще се добави към менюто в пресен
вид, сушена или под формата на сладка и конфитюри. Прясната слива съдържа средно 113 мг калий, минерал,
който помага да се намали високото
кръвно налягане и понижава риска от
инсулт. сливите дължат лилаво-червения си цвят на антоцианини, вещества,
които предпазват от свободните радикали, причина за появата на някои видове рак.

Â êþôòåòà
Продукти: 500 г
кайма, ½ глава лук,
5 сини сливи, чубрица, черен пипер, сол
Приготвяне:
Всички продукти се
омесват и се оформят кръгли кюфтета,
завиват се във фолио
и се слагат в хладилник за час-два да се
стегнат.
Може да се пекат и веднага, но е
по-добре да престоят с подправките по-

Ñúñ ñâèíñêè äæîëàí

не един час. Пекат се
на скара или барбекю

Ïîïñêà
Продукти: около 800 г свинско месо, ¾
кг дребни лукчета, 9-10 сини сливи, сол, 1
равна с. л. червен пипер, ½ ч. ч. олио, 1 дафинов лист, 15 зърна черен пипер, 2 глави
чесън, 1 с. л. доматено пюре, ½ ч. ч. вино
Приготвяне: Нарежете свинското на
хапки и го запържете равномерно. Почистете лукчетата и ги сипете върху месото. Овкусете със сол и червен пипер и разбъркайте.
Прибавете дафиновия лист, зърната черен пипер, почистените скилидки чесън и
доматената салца. По желание може да намалите количеството му, но оригиналната
рецепта изисква да са 2 глави чесън.
Прибавете почистените сливи без костилки и разполовени. Залейте ястието с 2
ч.ч. гореща вода и виното. Оставете да ври
на умерен огън до пълното увиране на месото, като при нужда долейте още малко вода.

сушени или пресни, сливите са добър приятел на
червата. Помагат при запек, защото са богати
на фибри. според канадски диетолози може да помогнат за контролирането на нивата на кръвна
захар и също така да намалят риска от появата
на диабет тип 2.
тези плодове, освен че съдържат големи количества витамин с, а, в4, в9 и к, са богати и на фосфор,
калций и магнезий. тестове, направени сред жени в
менопауза, показват, че тези, които са консумирали 100 г на ден сливи в продължение на година (сушени или пресни), са повишили костната си минерална плътност.
сливите са мощен антиоксидант и неутрализират свободните радикали, засягащи паметта.

и се поднасят с гарнитура по-желание.

Продукти: 1 джолан, 1
глава лук, 1 морков, 1015 сини сушени сливи,
сол, 1 щипка канела,
1 дафинов лист, 2
с. л. доматена салца, ½ к. ч. бяло вино, 1 бучка масло,
1 с. л. олио, 1 с. л.
брашно
Приготвяне:
Разтопете кравето
масло с олиото. Запечатайте джолана от двете страни и извадете. Нарежете лука на дребно, а моркова - на

ßõíèè
Çàåøêà

Продукти: 750 г заек, 1 глава лук, ½ ч. л. олио, 1 ч.
ч. вино, 1 с. л. червен пипер, 1 с. л.
брашно, 10 скилидки чесън, 1 ч.
ч. сушени сини
сливи, 25 малки лукчета, сол
на вкус
Приготвяне: Нарязваме
на порции предварително изкиснатия в студена вода заек. Запържваме леко парчетата месо в
мазнината и ги изваждаме. В същата мазнина задушаваме наря-

Ñ òåëåøêî
Продукти:
600
г
телешко месо, 100
г масло,
1 глава
лук, 20 г
брашно,
1
с. л.
захар,
канела,
червен
пипер,
черен пипер, сол, 20 сушени сини сливи
Приготвяне: Месото се нарязва на парчета и се
запържва. Изважда се и в същата мазнина се запържват последователно лукът, нарязан на дребно, брашното, доматеното пюре и червеният пипер.
Месото се връща обратно. Долива се хладка вода
и се оставя да ври до омекване.
Прибавят се сините сливи, захарта, канелата и черният пипер. Ястието ври до пълното сваряване на
месото и сливите.

Ñ äðîá

зания на дребно лук до омекване, след което прибавяме
при непрекъснато разбъркване брашното
и червения пипер и
заливаме с виното
и 1 ч. ч. вода.
След завиране на соса добавяме скилидките
чесън, обелените
лукчета, запърженото заешко и посоляваме. Ястието се
оставя да ври на тих
огън до готовност на месото. Сините сливи се измиват и се задушават с малко вода.
Прибавят се накрая.

Ñúñ ñâèíñêî
Продукти: 500-600 г свинско месо, 2 стръка праз лук, 6 пресни или
7-8 сухи сливи, 2 с. л. доматено пюре, 150 мл вино, ½ ч. ч. бульон, сол
на вкус, по ½ ч. л. черен и червен
пипер, 1 с. л. масло, 1 ч. л. захар, 1
ч. л. сладко от сини сливи, чубрица на вкус, може мащерка, майорана, риган
Приготвяне: Може да използвате пресни или сушени сливи. Във
втория случай ги накиснете във вино за 1 нощ. Нарежете свинското на парчета, загрейте мазнина в
съд и сложете месото да се запържи равномерно до златисто. Вади
се и в същата мазнина се запържва до омекване накълцаният праз.
Добавете месото, разполовените сливи (без костилки), захарта, сладкото и разбъркайте, като
долеете и виното. Щом алкохолът
се изпари, долейте бульона, разреден с доматеното пюре. Добавете
от подправките и задушавайте до
омекване на месото.

колелца. Запържете ги в мазнината от джолана. Върнете и него вътре и задушете за кратко със зеленчуците. Добавете
брашното и запържете. Сложете салцата и виното. Налейте вода колкото да покрие. Сложете подправките и
сливите. Варете до готовност на месото, след
което извадете джолана и
сливите. Пасирайте соса, върнете джолана и сливите и сервирайте.

Продукти: 500 г свински дроб,
500 г свинско месо, 7 глави лук, 1012 сушени сини сливи, 1 с. л. червен пипер, ½ ч. ч. олио, 1 дафинов
лист, 10 зърна черен пипер, 102 с.
л. доматено пюре, ½ ч. ч. вино, сол
Приготвяне: Нарязваме свинския дроб и свинското месо на
хапки и го слагаме в тенджера с
олиото да се запържи равномерно. Прибавяме и нарязания на едро лук. Овкусяваме със сол, червен пипер, дафиновия лист, зърната черен пипер и доматеното пюре, прибавяме сините сливи и заливаме с 2-3 ч.ч. вода. Оставяме
да ври на умерен огън до пълното
сваряване на месото и дроба. Ако
искаме да е по гъста яхнията, добавяме малко брашно.

Â êåêñ
Продукти: 1 ч. ч. захар, 2
яйца, 2 ч. ч. брашно, 1 бакпулвер, 2 ванилии, 1 ч. л. канела
по желание, 70 г масло, 6-7
средно големи сини сливи, 1
ч. ч. прясно мляко
Приготвяне: Разбийте
добре
яйцата със
захарта и
млякото.
Добавете
разтопеното
масло,
канелата и ванилиите и продължете да бъркате.
Постепенно добавете и
пресятото брашно с бакпул-

вера. Изсипете вътре и по
стените нарязаните на половинки сливи и разбъркайте
сместа с дървена лъжица. Намажете с олио правоъгълна
тавичка с размери 30/20 см и
сипете тестото. Печете сладкиша
в ъ в
фурна, загрята на
1 8 0 о,
около
25 минути.
Извадете
го и
по желание поръсете с пудра захар. Може да декорирате и с кокосови или шоколадови стърготинки.
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много често виждаме високите и жълтооранжеви маргаритки да красят градини
и паркове. и все се каним да разберем как се
казва това прекрасно
цвете. Оказва се, че не
е маргаритка, а е наречено есенен хелениум. е, пак на красавица - съвсем сполучливо носи името на красивата елена, предизвикала троянската
война.
Той е многогодишно тревисто растение с
презимуващо коренище. Стъблата са здрави,
ръбести. Видът произхожда от Северна Америка. Цветето е високо
растение, достигащо до
1.5 - 2 м по време на цъфтеж. Цъфти в края на лятото и есента - от края на
август до октомври. Цветовете са едри кошнички до 4 см в диаметър,
събрани в големи щитовидни съцветия. Баграта им е топла, в жълто и
червено.

ÕÈÁÈÑÊÓÑ – ìèìîëåòíà,
íî íåóâÿõâàùà êðàñîòà

Отглеждане
Хелениумът вирее добре на по-дълбоки почви. Въпреки че е непретенциозен и лесен за отглеждане, засушаването
не му се отразява добре,
още повече че цъфти в горещо време на годината.
Растенията е добре да се
разсаждат на разстояние
1 м, защото правят доста
едри туфи.
При засаждането му да
се има предвид голямата
му височина и да се сади край огради или на заден план, за да не пречи
и да не скрива по-ниските растения.
Цветоносните стъбла
през зимата отмират заедно с корените. Но пъпките, които се образуват
на подземната част на
едногодишните стъбла,
през това време образуват розетка с листа и корени. Тази розетка през
следващата година дава и
новите цветоносни стъбла. Тоест при хелениума
отсъства храст в общо-

Неговите големи, изящни и сякаш безтегловни цветове траят само
ден-два, но с повече старание могат да цъфтят
от пролет до есен. храстът на хибискуса може
да живее повече от 20
приетия смисъл на дума- лото и в крайна сметка години. Тропическият
та, а има седящи самосто- излиза над повърхността, хибискус (hibiscus rosa
затова трябва да делите sinensis) спада към сеятелни растения.
Обича светлината, но храстите. Освен това, ако мейство Malvaceae. смяпонася и полусянката. са на едно място, почвата та се, че произхожда от
Предпочита плодород- лесно се изтощава.
древен китай. Благоданите, добре обработени
рение на миграциите по
размножаване
и осигурени с влага неуТо става чрез делене време на великите геотрални почви.
на храста и чрез семена, графски открития разгрижи
които се засяват през ес- пространението на хиВ сухо и горещо време ента или през пролетта бискуса се е разшисе нуждае от обилно по- директно в почвата или в рило по целия
ливане. Може да се нато- сандъчета. Растенията се свят. В страрява с органични и мине- пикират във фаза 2-3-ти ните с тропирални торове (2-3 пъти за същински лист. Садят се чески и сублято). Растенията са сту- на разстояние 30-35 см. тропически
доустойчиви, но ако не Младите растения цъф- климат хиги делите повече от 3-4 тят през следващата го- б и с к у с ъ т
може да
години, розетките им мо- дина.
же да измръзнат. Почти
Прекрасно се съчетава се отглежвсяка година растежната с есенно цъфтящите аст- да целопъпка се залага на по-го- ри. Изглежда добре и в г о д и ш н о
навън, а в
ляма височина по стъб- есенните букети.
по-хладните страни като стайно
растение, като
зимата се внася
Рано обрани- да проникнат гнилостните мивътре.
те плодове завях- кроорганизми.
хибискусът не е труват бързо и не са
Дюлите берете без дръжки.
ден за отглеждане, ако
трайни, а и вкусо- Върху клончето, което носи плосе спазят следните правите им качества да на дюлята, се намират цветнивила:
не са на ниво. Ако те пъпки за следващата година.
Обича температури от
Откъсването
15-27 градуса, при коина това клонто расте буйно и цъфти
че означава
обилно. При температуунищожаване
ри над 30-35 градуса на
на следващата
много хибриди започреколта.
ват да опадат пъпките
Не бива да
и престават да цъфтят.
пък беритбаоставяте забоПри температури под
та закъснее,
лелите плодо12 градуса престават да
някои плове на дървото.
растат и изпадат в перидове (наприОткъсвайте ги!
од на покой, от който се
мер ябълкиВърху тях пробудят, ако температурите от сорта
дължават да се
те се увеличат. ТемпераЧервена превъзходна) придо- развиват причинителите на ботури под нулата могат да
биват брашнеста консистенция лести и неприятели и да се разпонасят само за няколко
и трайността им силно намаля- пространяват по дървото. Не бичаса.
ва. Трябва да се стремите да бе- ва откъснатите болни плодове
Светлина:
рете ябълките с дръжките, за- да слагате при здравите. Най-доОбича
много слънщото това място е един от от- бре е да ги съберете и унищожичевата
светлина.
През
ворите, през които в нея мога те веднага.

Êàê äà áåðåì ÿáúëêè è äþëè
Опадалите плодове не
бива да
се оставят дълго време
под дърветата. В
повечето
случаи те
са червиви и съществува опасност ларвите им
да изпълзят в почвата, да какавидират, а напролет още по-масово ще излетят насекомите. По
възможност ги събирайте всеки
ден, за да приготвяте мармалади
или желета. Ако останат по-дълго време по земята, придобиват
земен дъх и развалят вкуса на
крайния продукт.
Постарайте се да определите точно най-подходящото време за обирането на плодовете.

11
най-големите летни горещини обича шарена
сянка. През летните дни
да има сутрешно слънце
и следобедна сянка.

Поливане:

хибискусът не обича много влажна почва.
Полива се, когато почвата се засуши. Тогава
се полива обилно, така
че водата да мине през
цялата саксия и да излезе навън. В подложката
не бива да се задържа
вода, защото това води до загниване на корените. кога да
полеете, може да разберете и
по цвета
на почв а т а
(мократа
почва
е тъмна, сухата
– светл а ) .
Знак за
преполиване са спарените листа.

Почва:

Почвата трябва да
бъде пропусклива и лека, което може да се
постигне, като в почвената смес се добави 1/3
перлит.
Добре е в почвата да
се смесят и борови кори
и сухи листа.

Саксия:

саксията не трябва да
е твърде голяма, поради това, че почвата не
е влажна през цялото
време. Знак, че саксията
е станала тясна, е, когато корените започнат да
се провират през дупките на дъното й. Тогава е необходимо да се
пресади в малко по-голяма саксия.
следва в бр. 38

Ñ å è ò á à Ðèãîëâàíå Çåëåí÷óöè â áóðêàíè
За сеитбата на спанака възникват благоприятни
условия още в началото на месеца. Поетапната сеитба през десетина дни до средата на следващия месец осигурява и поетапно прибиране.
През втората половина на септември настъпва
времето за сеитба на разсада за предзимно засаждане на салатите (марулите). Разсадът се отглежда
на открита леха, а грижите се заключават главно в
поливане и плевене. Краят на септември е подходящото време за сеитба на репички. Само при високи
температури, напомнящи летните, каквито понякога биват, сеитбата може да се отложи до настъпването на захлаждане.
На късните домати още в първите дни на месеца трябва да бъдат премахнати чрез прищипване
върховете и на двете стъбла (по принцип те се отглеждат двустъблено), независимо колко съцветия
са образували. Това ще ускори наедряването и узряването на вече формирали се плодове. Нуждата
от поливане на праза вече не е така голяма, но все
още не е отпаднала. От поливане се нуждаят зелето
и карфиолът. Полива се веднъж в седмицата.

риголването на площите
за нови градини заедно с основно торене трябва да приключат възможно най-рано
септември. По този начин
ще се получи необходимото
уплътняване на почвата,
подходящо за засаждане. За
новите любители градинари нека обясним това понятие. риголването е вид дълбока обработка на почвата.
Представлява изораване на
почвата с плугове или ръчно
(с лопата) на дълбочина между 40 и 80 cм, при която горният пласт се заравя дълбоко, а подорницата (част,
слой от почвата, който се
намира непосредствено под
онази част, която се оре, обработва (орницата) се изважда на повърхността.

Време е усилено прибиране
на реколтата от зеленчуци, защото идва време за приготвяне
на зимнина. При беритбата на
домати, пипер, патладжан, краставици – редом с доброкачест-

вените плодове трябва
да се откъсват и повредените. Оставени на корен, те пречат на наедряването на все още неузрелите плодове. Поливките след беритбата се
отразяват благоприятно
върху наедряването на
останалите плодове.
При опасност от
слани, каквато не е изключена в края на месеца в някои по-високи райони, редом със узрелите домати се прибират и зелените. Много от тях ще узреят
при подходящи условия, а други пък ще послужат за приготвяне на туршии.
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Чумата – има ли я, няма ли я Измъкване

В края на август пристигна официална информация от френска лаборатория, която потвърждава, че
в така обявената трикилометрова зона
зараза няма.
Два месеца
след началото на проблема няма умряло животно
от чума. Единствените умрели животни са убитите от правителството „Борисов”. Всичко
това доведе до разгаряне на
скандала с нова сила. „Няма
положителни резултати на
вторите проби”, призна министърът на земеделието

Румен Порожанов. Според
него обаче тези резултати
се отнасяли за 10-километровата зона, а не за самите села, където била открита заразата.
Оказва
се, че
изследванията прод ъ л жават,
както и
неяснотите. А това навежда
на мисълта, че чума в Странджа не е имало, а всички
убийства на животни и цялата кампания са извършени с цел да се прикрият схеми за източване на нацио-

налния и европейския бюджет. Видимо с кампанията
за окончателно решение в
Странджа се прикрива наличието на фиктивни стада
и стопанства, за които са получавани субсидии.
В същите схеми е и поръчката за пробите за чума,
възложена на компютърна
фирма, при това доста преди да пламне фиктивната
чума.
Като цяло всичко това
не е невъзможно, като знаем какви скрупули се развъждат в ГЕРБ. В Странджа
може да е имало чума, може да е нямало. Ако оставим настрана политиците,
а се доверим само на ветеринарите, то те изказаха

Първосигнална русофобия
В "Манджурският кандидат", шедьовър на американския режисьор
Джон Франкенхаймер от 1962 г., съветски експерти разработват хитра машинация, за да дестабилизират Съединените щати и да доведат до триумфа на комунистическата идеология. Те вземат за заложник
Реймънд Шоу, американски войник,
който се бие в Корея, и използват
хипноза и наркотици, за да го накарат да убие американския президент. Този филм е много показателен за антируската параноя, която
върлува по онова време в Америка, след края на лова на вещици от
сенатор Маккарти. Това пише Жоаким Имад, президент на асоциацията "Критика на европейския разум", в свой коментар във "Фигаро".
Въпреки историческия обрат
след края на Студената война тревогите, свързани с Русия, продължават и днес, пише авторът. В господстващия дискурс Русия често е
представяна като подобна на октопод сила, която винаги е готова да
прави конспирации срещу крехките и уязвими западни демокрации.
Обвиненията срещу Москва са
безчет: подкрепа за Доналд Тръмп,
принос за победата на брекзит и
възхода на сепаратистите в Каталуния, намеса във френската президентска кампания в полза на Еманюел Макрон и т.н.

Проблемът е на първо място във
факта, че първосигналните обвинения срещу Русия често са нечестни.
Способността за влияние на Русия и в по-широк смисъл нейната
власт постоянно са надценявани от
западните елити. Те пренебрегват
всички ограничения на Русия: военен бюджет, близо десет пъти помалък от този на НАТО, демографски спад, недостатъчно диверсифицирана икономика, която е прекалено зависима от горивата, и т.н.
Русия няма нито империалистическите амбиции, които твърде често
й приписват, нито средствата за тези амбиции, изтъква авторът. Според него Русия по-скоро практикува
политика на защита на своите интереси в съседство и иска да бъде балансираща сила в днешния международен ред.
Други държави отиват много подалеч от Русия в намесата си в чужбина в момента, в който решат, че
едно или друго правителство поема в посока, която противоречи
на техните интереси, и не се спират пред нищо, дори пред международното право. Примерите с нахлуването в Ирак или свалянето на
Кадафи в Либия ясно показаха това.
Но двойният стандарт е такъв, че западните елити са по-склонни да си
затварят очите за други страни, отколкото за Русия.

абсолютно противоположни мнения. Едни твърдяха,
че „никаква чума няма, а е
безчовечна измислица”, а
други - „действа се по правилата, няма друг начин да
се предотврати епидемия с
много по-големи щети”, което значи, че независимостта на ветеринарите е необявена близост до определена политическа теза, а не
експертно становище. А може и да значи, че във ветеринарната медицина, както
и в много други науки има
различни школи, които стигат до коренно противоположни изводи.
На ветеринарите ще им
повярваме, когато излязат
с единна позиция.

В такива объркани ситуации
стратегията да се обвинява Кремъл за всички злини, които подриват "либералните демокрации", е
изключително опасна. Тази склонност често цели да оправдае елитите за техните грешки и да предотврати повдигането на въпроси за последствията от политическите им решения през последните години.
Брекзит например произтича от
много дълбоки и присъщи на британското общество проблеми, както и на структурата на Европейския
съюз: обедняване на средната класа и недоволство от неравенството, културна несигурност и объркване на фона на имиграцията, желание за възстановяване на политическата независимост и т.н. Да
се обяснява всичко това през призмата на руските маневри е много
нечестно. Тази първична русофобия поставя един голям проблем
от мига, в който започне да атакува свободата на словото. Така че
тези, които отричат сложността на
света, от искрена загриженост за
бъдещето на либерализма в своите общества или поради неспособността си да понесат факта, че
Русия се възстанови след разпадането на СССР, не помагат на демократичния дебат, който твърдят, че
обичат. Те му пречат и правят реалността още по-неясна.
Превод от "Фигаро":
Галя Дачкова

Идва времето ГЕРБ и Борисов да се измъкват
отново от властта. Нанасят се поредица силни,
да не кажа смъртоносни удари по коалицията
„Обединени патриоти“. Тя вече е в клинична
смърт, разпада се и управленската коалиция.
Въпросът е кой тласка Сидеров в тази посока. Единият възможен отговор, който изглежда малко вероятен, е това да са сили външни
на правителството, които искат да го съборят.
Втората възможност, което аз отдавна прогнозирам, е, че идва времето ГЕРБ и Борисов да
се измъкват отново от властта, както го правят
винаги досега. Трябва им повод. Поводът вероятно ще бъде отново невъзможността да управляват заради партньорите, тъй като те са се
разпаднали, изпокарали и не може вече да се
управлява. Тази логика изцяло обслужва намеренията на Борисов да се измъкне. Той никога
не е изкарвал докрай управление и сега още
по-малко ще има намерение да го изкара, защото нещата не са добре. Сидеров върши тази
работа, а той на какво разчита - не ми е ясно.
Скоро ще трябва да се отговаря на много
тежки въпроси и е по-лесно да се излезе от управлението. Реалното положение е много поразлично от розовите сънища и отчети на правителството.
Вярно е твърдението, че кризата в държавността и институциите е докарала криза в Търговския регистър. Едната версия е, че са изгорели дисковете, има и други версии. Това е само
един пример как към сложни въпроси се подхожда елементарно, примитивно, все едно че
завъртаме крушка. Колкото по-сложни са механизмите за управление на държавата, толкова по-сериозни изисквания има към тези, които
ги ръководят. Сравненията на министър-председателя са много елементарни. Предназначението на Строителния надзор е едно. В случая
става дума за управленски и политически контрол, тъй като имаме цяла Агенция „Електронно управление“.
Защо сега, след като е избухнала такава криза, трябва да се направи подобен одит? За да
се отива към електронно управление, за да се
внедряват тези различни онлайн услуги, нали
трябва един предварителен одит, който да установи какво е наличното състояние и доколко можем да си позволим или сме готови за такива практики. С една дума – нашата държавност е едно лустро – фино, тънко лустро, а под
него е прогнило.
Нищо чудно утре да се случи нещо подобно
на второ и на трето място, то непрекъснато се
случва в различни области. Защо тази гениална идея на Борисов да важи само за обществените поръчки за електронно управление?
Навсякъде това е валидно съображение – че
най-ниската цена се превърна в една вратичка за далавери.
Проф. Александър МАРИНОВ, политолог

Политическата агония

Оставките на трима министри са
повече и по-важни дори от оставката на цялото правителство. Да отстреляш трима наведнъж означава,
че нещо много страшно те е заплашило, което ще те доведе не просто
до политическото небитие, а ще ти
стовари сериозни житейски грижи.
Бойко Борисов се е обучил в „маньовъри” и понеже вярва, че държи положението вътре в партията в
собствените си ръце, отново се решава на „маньовър”, за да спаси от
потъване своя кораб.
Борисов не жертва тези свои пешки за атака, а защото е изпаднал в
глуха защита, както и за да се опита да вкара мисленето на опонентите и общественото мнение в доста
избледнялата легенда за неговата
сила, справедливост, принципност
и решителност. Проблемът не е в
прословутия път, където стана жестоката катастрофа, а в оголени някъде другаде слабости и далавери,
нуждаещи се от време, за да бъдат

прикрити, излъскани и представени
като пореден успех. А за това е необходимо време.
Трагедията край Своге е ужасяваща, но тя е резултат не от състоянието на държавата, а от пътно-транспортно произшествие. Катастрофи
стават навсякъде и по всяко време.
Ще е преувеличено да се твърди, че
случаят е толкова важен, че да разклати държавата и оспори здравината на властта. Големите пробле-

ми са в срива на Търговския регистър, фалита на застрахователната компания „Олимпик” и аферата с чумата по овцете в Странджа. В тях не
са загинали
хора, ала показват състоянието на
държавата и зависимостите на нейните управници. Няма съмнение, че
причините за тяхното пораждане са
в най-високите етажи на властта. И
то не поради някаква небрежност,
недоглеждане и незнание. Борисов
панически се мъчи да прикрие причините и да не се види кои точно са
тези етажи. И май е убеден, че го е
направил.
Но ние знаем, че няма как да го на-

прави. Ние нямаме съмнение в това
кой кой е в правителството, кой какво е направил в тези случаи, какво е
направил и какво би следвало да получи за това. Тогава защо трябва да
се спасяват правителството, високопоставените функционери, властта?
Борисов обаче си мисли, че като
си отидат тримата министри, може
да му се размине.
Е, добре: ще му бъде ли позволено
да го направи и този път? Ето въпроса, на който БСП е длъжна да отговори. БСП отново замълчи ли и съгласи
ли се да слуша угодническите пелтечения и бръщолевения на Борисов в
парламента заедно с предложенията
за общи комисии и програми, ще му
се размине.
Ако е истинска опозиция, нека
действа смело, а не постоянно да се
оправдава. С пресконференции и речи в парламента няма да стане. Сега
е решителният момент и от това дали ръководството на БСП ще се възползва или ще го проспи, зависи и
неговото бъдеще.
Панко АНЧЕВ, писател
Страницата подготви Цветан Илиев

БНТ 2
ПЕТЪК, 7 септември
06:00 Българският Марсел
Селие
06:30 Часът на зрителите
07:00 Знаете ли, че…
07:15 Раздвижи се с БНТ 2
07:45 Реката
08:00 Пътешествия
08:30 По света и у нас
08:45 Непозната земя
09:15 Островът на цар Самуил
10:10 Време за губене
10:40 Туризмът №1: Светският
блясък на Варна
11:10 Изкуството да живеем
11:35 Най-големите музеи в
света
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Европа днес
13:40 Студио „Аполония“
14:55 Световните градове на
България: Varna - Prima
Europea
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 История.bg
19:00 Дива патица между годините
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Концерт на Калин Вельов
& Tumbaitu
22:15 Срещи на сляпо
23:50 Планински хроники
00:20 Туристически маршрути
00:50 Абсурдите с БНТ 2
01:20 Църква за вълци
02:15 История.bg
03:15 Пътеводител БГ
03:45 Непозната земя
04:15 Часът на зрителите
04:45 От Кючук Париж до Варна
05:40 Туристически маршрути
БНТ свят
ПЕТЪК, 7 септември
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 Животът е вкусен
09:45 Студио „Аполония“
11:00 Часът на зрителите
11:30 Енциклопедия България
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:35 Островът на цар Самуил
14:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Знаете ли...
16:25 Най-доброто от...
16:55 Извън играта
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Английският съсед
19:20 България от край до
край 4
19:50 Европейски маршрути
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Концерт на Тони Момрел
& Бенд
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Бразди
22:45 Пловдив - Европейска
столица на културата
2019
23:00 По света и у нас
23:20 В кадър
23:50 Английският съсед
00:50 Млада кръв 2
01:50 Пътувай с БНТ 2
02:20 Време за губене
02:50 България от край до
край 4

тв програми

Студио “Аполония”
Здравето отблизо
Всичко е възможно
Черните овце
Семеен бизнес
Съкровище в двореца
СЪБОТА, 8 септември
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:55 Телепазарен прозорец
8:10 Киното - моя любов, моя
песен
9:10 Уинкс: Вълшебно приключение
10:35 Господин Мортагон
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Накаран да замлъкне: Георги Марков
15:35 Най-големите музеи в света: Мон Сен Мишел
16:00 В неизвестност
17:00 Вяра и общество
18:00 България от край до край 6
18:30 Извън играта
19:00 11 септември - истини,
лъжи и конспирации
19:50 Лека нощ, деца!

ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Една калория нежност
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Раят на дамите
17:25 Зелена светлина
17:30 Открий България
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Денят, който промени
живота на мис Петигрю
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Средно положение няма
0:20 Култура.BG
1:20 100% будни
2:20 Раят на дамите
3:15 Открий България
3:55 Средно положение няма

4:40 Дързост и красота
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 11 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Раят на дамите
17:25 Зелена светлина
17:30 Открий България
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Световно първенство по
художествена гимнастика
София 2018 - откриване
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Денят, който промени
живота на мис Петигрю
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Средно положение няма
0:20 Култура.BG
1:20 100% будни
2:20 Раят на дамите
3:20 Открий България
3:55 Средно положение няма

СЪБОТА, 8 септември
06:10 Специалитетите на Бабет
06:35 Пътешествия
07:05 Сийбърт
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:05 Сребристият жребец
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
10:00 Рецепта за култура
11:00 България от край до
край 2
11:30 Време за губене
12:00 Ай да идем
12:30 Световните градове на
България: Севлиево - пуритани в Ориента
13:10 Добър ден с БНТ 2
14:10 Срещи на сляпо
15:45 Ритъмът на Балканите
17:00 Туризмът №1: Време за
шоу
17:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:00 10 неща или по-малко
18:45 Екзархията - българското сърце в Истанбул
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Диви истории
22:45 Добър ден с БНТ 2
23:45 10 неща или по-малко
00:30 Планински хроники
00:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:25 Ленти и документи: “Размисли”
02:20 Жени с минало
04:00 Рецепта за култура
05:00 Ай да идем
05:30 Туризмът №1: Време за
шоу

НЕДЕЛЯ, 9 септември
06:00 Специалитетите на Бабет
06:25 Пътешествия
06:55 Световните градове на
България: Севлиево - пуритани в Ориента
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:00 Сийбърт
08:30 Сребристият жребец
08:55 Духовна обител: Благословение от Чудотвореца
09:20 Изкуството да живеем
09:45 Метафора
10:30 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Япония днес
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Диви истории
16:00 Часът на българската
музика
17:00 Китай: Земя на чудеса
17:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:45 10 неща или по-малко
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Аида”
от Джузепе Верди
20:00 По света и у нас
20:25 Служител на месеца
22:10 Добър ден с БНТ 2
23:10 10 неща или по-малко
23:55 Най-големите музеи в
света
00:20 Планински хроники
00:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:15 Япония днес
01:35 Служител на месеца
03:20 Световните градове на
България: Севлиево - пуритани в Ориента
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем
05:30 Децата.com

ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
6:00 Пей ми песен – Стефан
Кънев
6:30 История.bg
7:30 Пътешествия
8:00 Приказка за обърканото
царство
8:30 По света и у нас
8:45 Япония днес: Красотата
на природата
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:30 Пред олтара на операта
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.BG
13:30 Църква за вълци
14:30 Пътеводител БГ
15:00 Духовна обител: Благословението от Чудотворец
15:25 Изкуството на 21 век
15:50 Знаете ли, че...
16:00 Магна Аура, изгубеният
град – Съперниците
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:25 Стъпка по стъпка
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Ленти и документи:
„Професия“
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Евроновини
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Искам хората да са щастливи
1:05 Църква за вълци
2:05 Пред олтара на операта
2:35 Добро утро с БНТ 2
3:35 Рецепта за култура
4:30 Часът на зрителите

ВТОРНИК, 11 септември
6:00 Знаете ли, че...
6:05 За фолклора и още нещо...
6:30 История.bg
7:30 Култура.BG
8:30 По света и у нас
8:45 Шифт
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Непозната земя
11:30 България от край до
край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.BG
13:30 Църква за вълци
14:25 Капри
15:20 Опознай България
15:45 Япония днес: Красотата
на природата
16:00 Магна Аура, изгубеният
град – Отвъд синята
светлина
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:25 Евроновини: Бизнес планета
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Окото на Минотавъра
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Спомени от Чинечита
- неизвестните изпълнители
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Рок под жълтите павета
0:30 Днес и утре
1:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:25 Църква за вълци
2:20 България от край до
край 6
2:50 Добро утро с БНТ 2
3:50 Часът на зрителите
4:20 Време за губене

4:50 Знаете ли, че...
5:00 Непозната земя
5:30 Днес и утре
СРЯДА, 12 септември
6:00 Ансамбъл „Филип Кутев“
- основателите
6:30 История.bg
7:30 Култура.BG
8:30 По света и у нас
8:45 Япония днес: Красотата
на природата
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Опознай България
11:30 България от край до
край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.BG
13:30 Български уроци – аз уча
български
13:55 Сцени от модерния живот в Китай
14:05 Капри
15:00 Време за губене
15:30 Америка днес
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:25 Стъпка по стъпка
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 История.bg
20:20 Европа днес
20:30 Световно първенство по
волейбол /мъже/: Бразилия - Египет
22:30 Стани богат
23:20 ЧРД, Нели
0:40 Изкуството на 21 век
1:10 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:35 България от край до
край 6
2:05 Китай: Земя на чудеса
2:20 Добро утро с БНТ 2
3:20 Часът на зрителите
3:45 Време за губене
4:15 Метафора

5:00 Пътеводител БГ
5:30 Изкуството на 21 век
ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
6:00 Граовски мотиви
6:25 История.bg
7:30 Култура.BG
8:30 По света и у нас
8:45 Китай: Земя на чудеса
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:05 Български уроци – аз уча
български
11:30 България от край до
край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.BG
13:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
14:00 Капри
14:55 Япония днес: Красотата
на природата
15:10 Изкуството да живеем
15:35 Най-големите музеи в
света
16:05 Магна Аура, изгубеният
град – Присъдата
16:35 Пътешествия
17:05 Капри
18:00 Баскетбол /мъже/: България – Франция
20:00 По света и у нас
20:20 1014 - последната година
на Самуил
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Музика за сърцето
0:30 Изкуството на 21 век
1:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:25 България от край до
край 6
1:55 Библиотеката
2:55 Добро утро с БНТ 2
3:55 Часът на зрителите
4:30 Време за губене
5:00 Опознай България
5:30 Изкуството на 21 век

СЪБОТА, 8 септември
06:00 Време за губене
06:30 Животът е вкусен
07:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
08:00 Ай да идем
08:30 Български уроци – аз уча
български
09:00 Европа без граници:
“Вратата Маказа”
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “Обич”
/актрисата Виолета Донева на 75 години/
14:30 Време за губене
15:00 Константин Философ:
“Изборът”
15:55 На опера с БНТ 2: “Силата
на съдбата” от Джузепе
Верди
16:30 Денят започва
18:15 Тими каучука
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Горяни
21:45 Приятелите ме наричат
Чичо
23:15 По света и у нас
23:30 Европейски маршрути
23:45 Нощни птици
00:40 Рецепта за култура
01:40 Часът на зрителите
02:10 Абсурдите с БНТ 2
02:35 На опера с БНТ 2: “Силата
на съдбата” от Джузепе
Верди

НЕДЕЛЯ, 9 септември
06:20 По вода... под земята
06:40 Животът е вкусен
07:35 Опознай България
08:00 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
08:30 Аферата Стоун
09:00 Децата.com
09:30 България от край до
край 4
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 БГ кинокласика: „Шведските крале“
14:30 Извън играта
15:05 Константин Философ:
“При сарацините “
16:00 Бразди
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:15 Момичето гущер
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:25 На Вили
22:00 №1
23:15 Европа без граници:
“Вратата Маказа”
23:45 По света и у нас
00:00 Известният непознат
Иван Стоянович /Аджелето/
01:10 Извън играта
01:40 Иде нашенската музика
02:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
03:10 Бухалът и съкровището
03:25 Знаете ли...

ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Тими каучука
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Приказките на щурчето
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Европейски маршрути
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Новодомци”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Извън играта
22:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Още от деня
0:10 София в един снимачен
век
0:35 100% будни
1:35 България от край до
край 4
2:05 Добър ден с БНТ 2
3:05 Европейски маршрути
3:20 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Новодомци”

ВТОРНИК, 11 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Момичето гущер
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Къщата на думите
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Иде нашенската музика
17:15 Малки истории
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Живите извори на фолклора
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Туризмът №1: Светският
блясък на Варна
22:30 Ай да идем
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Още от деня
0:10 София в един снимачен
век
0:35 100% будни
1:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
2:05 Добър ден с БНТ 2
3:05 Комарите
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”

СРЯДА, 12 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Отблизо с Мира Добрева
11:45 Дишай с мен
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 България от край до
край 4
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
17:10 Светлина в безкрая
17:20 Малки истории
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Призваният свещеник
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Покрив
22:30 Непозната земя
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Още от деня
0:10 София в един снимачен
век
0:30 100% будни
1:30 Извън играта
2:00 Нощни птици
2:55 Съдби човешки
3:15 Отблизо с Мира Добрева
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”

ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Малки истории
11:45 Лиза принцеса за един
ден
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Ретро спорт
17:15 Малки истории
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 България от край до
край 4
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:20 Константин Философ: “В
началото бе Словото”
21:15 В кадър
21:45 Съкровищата на живота
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Още от деня
23:45 Съдби човешки
0:20 София в един снимачен
век
0:40 100% будни
1:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
2:10 Ай да идем
2:40 Бразди
3:10 Библиотеката
4:15 Бързо, лесно, вкусно

0:15
1:30
2:40
3:25
4:25
4:50

Скривалището
В неизвестност
Студио Х: Черен полумесец
Вяра и общество

4:40 Дързост и красота
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 12 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Една калория нежност
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Раят на дамите
17:25 Зелена светлина
17:30 Открий България
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Фатални жени
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Средно положение няма
0:20 Култура.BG
1:20 100% будни
2:20 Раят на дамите
3:15 Открий България
3:55 Средно положение няма
4:40 Дързост и красота
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
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0:50
2:15
3:10
4:45

7.IX. - 13.IX.2018 г.
ПЕТЪК, 7 септември
Сутрешен блок
По света и у нас
История.bg
Студио “Аполония”
Людмил и Руслана
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Всичко е възможно
Япония днес
Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:15 Семеен бизнес
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Руският консул
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
18:00 По света и у нас
18:20 Капитан Петко войвода
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
23:00 По света и у нас
23:20 Черните овце

Български

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 И момичетата искат да се
забавляват
22:15 По света и у нас
22:30 Студио Х: Черен полумесец
0:10 11 септември - истини,
лъжи и конспирации
1:00 В неизвестност
1:55 Най-големите музеи в света: Мон Сен Мишел
2:30 Япония днес
2:40 Извън играта
3:10 Черните овце
4:05 И момичетата искат да се
забавляват
5:30 Бразди
6:00 Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 9 септември
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:55 Телепазарен прозорец
8:10 Киното - моя любов, моя
песен
9:10 Уинкс: Мистерия от дълбините
10:35 Господин Мортагон
12:00 По света и у нас
12:30 Аз съм, Българийо, твоя
дъщеря
13:30 Скривалището
15:00 Ненужен герой
15:55 В неизвестност
16:50 Частните музеи в Чехия:
Музей на часовниците
17:00 Вивалдиано 2009
18:00 България от край до край 6
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Царят
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Световно първенство по
волейбол: България - Финландия /мъже/
23:00 По света и у нас
23:15 Тяло

Редакцията
не носи
отговорност
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в програмите
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8:30
8:45
9:45
11:00
11:40
12:00
12:30
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13:30
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ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Раят на дамите
17:25 Зелена светлина
17:30 Открий България
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Световно първенство по
волейбол: Иран - България
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Средно положение няма
0:50 Култура.BG
1:50 100% будни
2:50 Раят на дамите
3:45 Открий България
4:20 Средно положение няма
5:05 Дързост и красота
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

2

14
ПЕТЪК, 7 септември
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 8
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 10
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп.2
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ – комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал,
с.12, еп. 34
19:00 bTV Новините
20:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Тежки престъпления“ –
сериал, с.4, еп.20
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” – сериал, с.5,
еп.15,16
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.4
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
bTV синема
Петък, 7 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:15 „Черният рицар: Възраждане”
11:45 „Седем часа разлика” с.2,
еп. 18,19
13:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ с.7, eп.12
14:45 „Булка от интернет”
16:30 „Безушко и Двуушка“
18:15 „Батман в началото”
21:00 „Генезис“ екшън,трилър,фантастика
(САЩ, Великобритания, 2010), режисьор
– Кристофър Нолан,
актьори – Леонардо Ди
Каприо,Марион Котияр,
Джоузеф Гордън-Левит,
Кен Уатанабе, Елън
Пейдж,Майкъл Кейн,
Килиън Мърфи, Том
Беринджър, Лукас Хаас,
Дилийп Рао,Том Харди,
Пийт Постълуейт и др.
00:00 „Имало едно време в
Ел Ей“ - екшън, трилър,
комедия (САЩ 2017),
режисьор - Марк Кълън,
актьори - Брус Уилис,
Джон Гудман, Джейсън
Момоа, Емили Робинсън,
Джесика Гомес, Калети
Уилямс, Майлс Хъмфус,
Фамке Янсен, Томас
Мидълдич, Морис Компт,
Стефани Сигман, Адриан
Мартинез, Кен Давитян,
Виктор Ортиз, Адам Голдбърг и др.
02:00 „Дъската на дявола“ ужаси, трилър (САЩ,
2014), режисьор - Стайлс
Уайт, актьори - Оливия
Кук, Ана Кото, Дарън Кагасоф, Бианка А. Сантос,
Робин Лайвли, Дъглас
Смит, Матю Сетъл , Шели
Хениг и др.
бтв комеди
Петък, 7 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави”
10:00 „Живот на парчета”
- драма (САЩ, 2009),
режисьор - Ребека
Милър, актьори - Робин
Райт, Алън Аркин, Киану
Рийвс, Блейк Лайвли,
Моника Белучи, Уинона
Райдър, Джулиан Мур,
Мария Бело
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5
22:00 „Бруклин 99“
23:00 „Кухня”
00:00 „Живот на парчета”
- драма (САЩ, 2009),
режисьор - Ребека
Милър, актьори - Робин
Райт, Алън Аркин, Киану
Рийвс, Блейк Лайвли,
Моника Белучи, Уинона
Райдър, Джулиан Мур,
Мария Бело
02:00 „Приятели“ – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Любимци“ – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал
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СЪБОТА, 8 септември
06:00 „Трансформърс прайм” –
анимация
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.7, еп. 7,8
08:00 „Тази събота и неделя”
– предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” – лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.3, еп.6
13:00 „Денят на влюбените”
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./
20:00 „Анализирай онова”
22:00 „Смъртоносно оръжие 1”
00:00 „Имигранти” – драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен и
др.
02:30 „Дивачета” – документален, (САЩ, 2011), режисьор - Дейвид Ликли
03:00 „Денят на влюбените”
- романтичен, комедия
(САЩ, 2010), режисьор
- Гари Маршал, актьори
- Джесика Алба, Кати
Бейтс, Джесика Бийл,
Брадли Купър, Ерик
Дейн, Патрик Демпси,
Хектор Елизондо, Джейми Фокс

НЕДЕЛЯ, 9 септември
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.7, еп. 9,10
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.3, еп.8
13:00 Премиера: „Призракът
от Касли“ – драма
15:00 „Миньоните“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Влюбеният Шекспир“
22:00 „Ергени за седмица” – комедия (САЩ, 2011), режисьори - Боби Фарели,
Питър Фарели, актьори
- Александра Дадарио,
Оуен Уилсън, Мелиса
Лиален, Кристина Апългейт, Джейсън Съдейкис,
Ричард Дженкинс, Джена
Фишер и др.
00:00 „Аз, те и Лара” – комедия
(Италия, 2009), режисьор
– Карло Вердоне, актьори – Карло Вердоне,
Лаура Чиати, Анна Бонаиуто и др.
02:00 „Призракът от Касли“ –
драма, романтичен (Германия, 2017), режисьор
– Марко Серафини, актьори – Мартин Грюбер,
Андре Айсерман, Джон
Макнейл и др.
03:30 „Миньоните“ – анимация
(САЩ, 2015), сценарист
- Брайън Линч, режисьори - Кайл Балда, Пиер
Кофин

ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 9
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 11
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 3
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал, с.12, еп. 35
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.5,
еп.17,18
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.5
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 51

ВТОРНИК, 11 септември
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – найдоброто от токшоуто
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 10
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 12
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 4
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Опасни улици“ – сериал, с.12, еп. 36
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.1
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.5,
еп.19,20
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.6
02:00 bTV Новините

СРЯДА, 12 септември
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 11
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 13
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 5
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Опасни улици“ – сериал, с.12, еп. 37
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.2
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.5,
еп.21,22
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.7
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 53
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 12
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 14
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 6
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал, с.12, еп. 38
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.3
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.5,
еп.23,24
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.8
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”

Събота, 8 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Специални отношения“
- драма, исторически
08:00 „Булка от интернет”
10:00 „Братовчед ми Вини”
12:30 „Като на кино“
13:45 „Сватбена мистерия“
15:30 „Батман в началото”
18:15 „Черният рицар”
21:00 „Интерстелар“ – фантастика, драма (Великобритания, САЩ, Канада,
Исландия, 2014), режисьор - Кристофър Нолан,
актьори - Елън Бърстин,
Матю Макконъхи, Мат
Деймън, Бил Ъруин, Уес
Бентли, Дейвид Ойелоуо,
Джон Литгоу, Макензи
Фой, Топър Грейс, Ан Хатауей, Джесика Частейн,
Кейси Афлек, Майкъл
Кейн и др.
00:15 Премиера в Cinema X:
„Видението“ - трилър,
ужаси (САЩ, 2012), режисьор - Тод Линкълн,
актьори - Ашли Грийн,
Том Фелтън, Себастиан
Стан, Джулиана Гил, Рик
Гомез, Ана Кларк, Сюзан
Форд и др.
02:00 „Като на кино“ – предаване за кино
03:00 „Имало едно време в
Ел Ей“ - екшън, трилър,
комедия (САЩ 2017),
режисьор - Марк Кълън,
актьори - Брус Уилис,
Джон Гудман, Джейсън
Момоа, Емили Робинсън,
Джесика Гомес, Калети
Уилямс, Майлс Хъмфус,
Фамке Янсен, Томас
Мидълдич, Морис Компт,
Стефани Сигман, Адриан
Мартинез, Кен Давитян,
Виктор Ортиз, Адам Голдбърг и др.

Неделя, 9 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Сватбена мистерия“
07:45 „Сблъсък”
09:45 „Безушко и Двуушка“
11:15 „Генезис“
14:30 „Интерстелар“
17:45 „Черният рицар: Възраждане” - екшън, драма,
криминален, трилър
(САЩ, 2012), режисьор
- Кристофър Нолан,
актьори - Крисчън Бейл,
Гари Олдман, Том Харди,
Джоузеф Гордън-Левит,
Ан Хатауей, Марион Котияр, Морган Фрийман,
Бен Менделсон, Даниел
Сунджата, Майкъл Кейн,
Лиъм Нийсън и др.
21:00 „Престиж“ - драма,
трилър (САЩ, Великобритания, 2006), режисьор - Кристофър Нолан,
актьори - Хю Джакман,
Крисчън Бейл, Майкъл
Кейн, Дейвид Бауи, Ребека Хол, Пайпър Перабо,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис и др.
23:30 „Без посока“ – драма,
трилът, САЩ 2014, Режисьор: Уилям Мейси,
Актьори: Майлс Хейзър,
Алекзандра Лавлас,
Били Кръдъп, Кейси Туентър, Дейвид Фланери,
Ерик Старкей, Кенейша
Томпсън и др.
01:30 „Генезис“ екшън,трилър,фантастика
(САЩ, Великобритания, 2010), режисьор
– Кристофър Нолан,
актьори – Леонардо Ди
Каприо,Марион Котияр,
Джоузеф Гордън-Левит,
Кен Уатанабе, Елън
Пейдж,Майкъл Кейн,
Килиън Мърфи, Том
Беринджър, Лукас Хаас,
Дилийп Рао,Том Харди

Понеделник, 10 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ с.7
09:15 „Да пожертваш пешка”
- драма, биографичен
(САЩ, 2014), режисьор
- Едуард Зуик, актьор
- Тоби Магуайър, Лив
Шрайбер, Майкъл Стулбарг, Питър Сарсгаард
12:00 „Седем часа разлика” с.2,
еп. 20,21
14:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ с.7, eп.13
15:00 „Черният рицар: Възраждане”
18:30 „Престиж“ - драма,
трилър (САЩ, Великобритания, 2006), режисьор - Кристофър Нолан,
актьори - Хю Джакман,
Крисчън Бейл, Майкъл
Кейн, Дейвид Бауи, Ребека Хол, Пайпър Перабо,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис и др.
21:00 Премиера: „Дракула:
Неразказан“ - драма,
екшън, фентъзи (САЩ,
Япония, 2014), режисьор
- Гари Шор, актьори
-Люк Евънс, Сара Гадон,
Доминик Купър, Арт
Паркинсън, Пол Кей, Зак
Макгоун, Ноа Хънтли и
др.
23:00 „Да пожертваш пешка”
- драма, биографичен
(САЩ, 2014), режисьор Едуард Зуик, актьор - Тоби Магуайър, Лив Шрайбер, Майкъл Стулбарг,
Питър Сарсгаард, Едуард
Зиновиев, Робин Уайгър,
Софи Нелис, Лили Рейб
и др.
01:30 „Седем часа разлика” с.2
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ с.7

Вторник, 11 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ с.7
09:15 „Генезис“ екшън,трилър,фантастика
(САЩ, Великобритания, 2010), режисьор
– Кристофър Нолан,
актьори – Леонардо Ди
Каприо,Марион Котияр,
Джоузеф Гордън-Левит,
Кен Уатанабе, Елън
Пейдж,Майкъл Кейн,
Килиън Мърфи, Том
Беринджър, Лукас Хаас,
Дилийп Рао,Том Харди,
Пийт Постълуейт и др.
12:30 „Седем часа разлика” с.2,
еп. 22,23
14:30 „Къща от карти“ с.4, еп. 1
15:30 „Без посока“ – драма,
трилът, САЩ 2014, Режисьор: Уилям Мейси,
Актьори: Майлс Хейзър,
Алекзандра Лавлас,
Били Кръдъп, Кейси Туентър, Дейвид Фланери,
Ерик Старкей, Кенейша
Томпсън и др.
17:45 „Интерстелар“
21:00 „Вълкът от Уолстрийт“
- криминален, драма
(САЩ, 2013), режисьор Терънс Уинтър, актьори
- Матю Макконъхи, Роб
Райнър, Джон Фавро,
Кайл Чандлър, Жан Дюжарден, Джон Бернтал,
Леонардо Ди Каприо,
Джона Хил, Шей Уигам и
др.
00:30 „Изчезването на Кейси
Антъни” - криминален,
драма (Канада, САЩ,
2013), режисьор – Питър
Вернер, актьори – Роб
Лоу, Елизабет Мичел,
Оскар Нунез, Мариса
Рамирез, Кевин Дън и др.
02:15 „Седем часа разлика” с.2

Сряда, 12 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:15 „Интерстелар“
11:45 „Седем часа разлика”
с.2, еп. 24,25
13:45 „Къща от карти“ с.4, еп. 2
14:45 „Престиж“ - драма,
трилър (САЩ, Великобритания, 2006), режисьор - Кристофър Нолан,
актьори - Хю Джакман,
Крисчън Бейл, Майкъл
Кейн, Дейвид Бауи, Ребека Хол, Пайпър Перабо,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис и др.
17:15 „Пасажери” – драма,
трилър, (САЩ, 2008),режисьор- Родриго Гарсия,
актьори- Ан Хатауей,
Патрик Уилсън, Даян
Уест, Дейвид Моус, Андре Броуър и др.
19:15 „Изчезването на Кейси
Антъни” - криминален,
драма (Канада, САЩ,
2013), режисьор – Питър
Вернер, актьори – Роб
Лоу, Елизабет Мичел,
Оскар Нунез, Мариса
Рамирез, Кевин Дън и др.
21:00 „Кунг-фу панда“- анимация, комедия, екшън
(САЩ, 2008), сценаристи
- Джонатан Айбел, Глен
Бъргър, режисьори Марк Осбърн, Джон
Стивънсън
23:00 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен (САЩ, Испания, 2009), режисьор
- Алехандро Аменабар,
актьори - Оскар Айзък,
Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс,
Ошри Коен и др.
01:30 „Седем часа разлика” с.2

Четвъртък, 13 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Къща от карти“ с.4
09:15 „Престиж“ - драма,
трилър (САЩ, Великобритания, 2006), режисьор - Кристофър Нолан,
актьори - Хю Джакман,
Крисчън Бейл, Майкъл
Кейн, Дейвид Бауи, Ребека Хол, Пайпър Перабо,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис и др.
12:00 „Седем часа разлика” с.2,
еп. 25,26
14:00 „Къща от карти“ с.4, еп. 3
15:00 „Дракула: Неразказан“ драма, екшън, фентъзи
(САЩ, Япония, 2014), режисьор - Гари Шор, актьори -Люк Евънс, Сара
Гадон, Доминик Купър,
Арт Паркинсън, Пол Кей,
Зак Макгоун, Ноа Хънтли
и др.
17:00 „Усмивчица” – драма
(САЩ, 2007), режисьор
- Грег Араки, актьори Майкъл Хичкок, Адам
Броуди, Ана Ферис, Дейвид Голдман, Джон Чо
19:00 „Среднощно слънце” –
приключенски, семеен,
Канада, Италия, 2014 г.,
режисьор: Роджър Спотисуд и Брандо Куиличи,
В ролите: Дакота Гойо,
Горан Вишнич, Бриджит
Мойнахан, Дуейн Мъри
21:00 „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“
00:30 „Пасажери” – драма,
трилър, (САЩ, 2008),режисьор- Родриго Гарсия,
актьори- Ан Хатауей,
Патрик Уилсън, Даян
Уест, Дейвид Моус, Андре Броуър и др.
02:15 „Седем часа разлика” с.2

Събота, 8 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.3
08:00 „Приятели“ – сериал, с.5
10:00 „Били Медисън“ - комедия (САЩ, 1995), режисьор - Тамра Дейвис ,
актьори - Адам Сандлър,
Дарън Макгейвин, Бриджит Уилсън-Сампрас,
Брадли Уитфорд, Джош
Мостъл, Норм Макдоналд
12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Любимци“ – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Гранд хотел Будапеща“
- драма, комедия (САЩ,
Германия, 2014), режисьор - Уес Андерсън,
актьори - Ралф Файнс,
Едуард Нортън, Ф. Мъри
Ейбрахам, Харви Кайтел,
Том Уилкинсън, Джеф
Голдблум, Ейдриън
Броуди, Бил Мъри, Оуен
Уилсън, Джъд Лоу, Уилям
Дефо
22:30 Премиера: „По-добре
късно отколкото никога
” – сериал
23:30 „Мутра по заместване” –
сериал
01:30 „Приятели“ – сериал
03:30 „Бруклин 99“ – сериал
05:00 „ По-добре късно отколкото никога” – сериал

Неделя, 9 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.3
06:30 „Без пукната пара“ – сериал
08:00 „Приятели“ – сериал, с.4
10:00 „Гранд хотел Будапеща“
- драма, комедия (САЩ,
Германия, 2014), режисьор - Уес Андерсън,
актьори - Ралф Файнс,
Едуард Нортън, Ф. Мъри
Ейбрахам, Харви Кайтел,
Том Уилкинсън, Джеф
Голдблум, Ейдриън
Броуди, Бил Мъри, Оуен
Уилсън, Джъд Лоу, Уилям
Дефо
12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Любимци“ – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Били Медисън“ - комедия (САЩ, 1995), режисьор - Тамра Дейвис ,
актьори - Адам Сандлър,
Дарън Макгейвин, Бриджит Уилсън-Сампрас,
Брадли Уитфорд, Джош
Мостъл, Норм Макдоналд
22:30 Премиера: „По-добре
късно отколкото никога
” – сериал
23:30 „Без пукната пара” – сериал
01:30 „Приятели“ – сериал
03:30 „Бруклин 99“ – сериал
05:00 „ По-добре късно отколкото никога” – сериал

Понеделник, 10 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”
10:00 „С жени на море“ – комедия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор – Питър
Билингсли, актьори
– Винс Вон, Джейсън
Бейтман, Кристен Бел,
Фейзан Лъв, Кристин
Дейвис, Кали Хоук, Жан
Рено и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.5
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.1
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „С жени на море“ – комедия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор – Питър
Билингсли, актьори
– Винс Вон, Джейсън
Бейтман, Кристен Бел,
Фейзан Лъв
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Вторник,11 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
10:00 „Кампанията” – комедия
(САЩ, 2012), режисьор Джей Роуч, актьори - Уил
Фарел, Зак Галифанакис,
Дилън Макдърмът,
Брайън Кокс, Джейсън
Съдейкис, Джон Литгоу,
Сара Бейкър, Дан Айкройд и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.1
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Кампанията” – комедия
(САЩ, 2012), режисьор Джей Роуч, актьори - Уил
Фарел, Зак Галифанакис,
Дилън Макдърмът,
Брайън Кокс, Джейсън
Съдейкис, Джон Литгоу,
Сара Бейкър, Дан Айкройд и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Сряда, 12 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Елхички 2” – комедия
(Русия, 2011), режисьор
- Александър Баранов,
Александър Кот, Леван
Габриазде, Димитри
Киселев, актьори - Пьотр
Фьодоров, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Мария Шалаева, Ана Чиповская, Мария Порошина,
Павел Баршак и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“
17:30 „Домашен арест“
18:00 „Моите мили съседи“
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.1
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Елхички 2” – комедия
(Русия, 2011), режисьор
- Александър Баранов,
Александър Кот, Леван
Габриазде, Димитри
Киселев, актьори - Пьотр
Фьодоров, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Мария Шалаева, Ана Чиповская, Мария Порошина,
Павел Баршак и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Четвъртък, 13 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
10:00 „Вреден навик“ - комедия, драма (САЩ, 2005),
режисьор - Майк Милс,
актьори - Бенджамин
Брат, Киану Рийвс, Лу
Тайлър Пучи, Тилда Суинтън, Винс Вон и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.1
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Вреден навик“ - комедия, драма (САЩ, 2005),
режисьор - Майк Милс,
актьори - Бенджамин
Брат, Киану Рийвс, Лу
Тайлър Пучи, Тилда Суинтън, Винс Вон и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

5.IX. - 11.IX.2018 г.

ПЕТЪК, 7 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Убийства в Мидсъмър”
(премиера) – сериен
филм, сезон 20
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

Канал 3
ПЕТЪК, 7 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Патарински Live” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:30 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Всеки следобед”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Всеки следобед
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

Тв Европа
ПЕТЪК, 7 септември
05.00 Новини, спорт и времето
06.30 „ Европа сутрин” – сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини

Най-гледаните

36

Български

тв програми

15

СЪБОТА, 8 септември
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
13.00 „Стюарт Литъл” – с уч.
на Майкък Джей Фокс,
Джина Дейвис, Хю Лори,
Джонатан Липники, Джулия Суини и и др.
14.45 „Кралят на скорпионите:
Издигането на воина“
– с уч. на Майкъл Копон,
Карън Дейвид, Саймън
Куотърман, Том Ву, Андреас Вишневски и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „G.I. Joe: Изгревът на
Кобра” – с уч. на Денис
Куейд, Чанинг Тейтъм,
Джоузеф Гордън-Левит,
Сиена Милър, Кристофър Екелстън, Рей Парк,
Марлон Уейънс и др.
22.20 „Опасно синьо: Рифът” –
с уч. на Марша Томасън,
Крис Кармък, Лора Вандервурт и др.
00.20 „Карате кид 3” – с уч. на
Ралф Мачио, Пат Морита, Мартин Ков, Робин
Лайвли, Шон Кенън,
Томас Йън Грифин, Ранди
Хелън и др.

04.10 „Кралят на скорпионите:
Издигането на воина“
– с уч. на Майкъл Копон,
Карън Дейвид, Саймън
Куотърман, Том Ву,
Андреас Вишневски и
др./п/
НЕДЕЛЯ, 10 септември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Две години любов” – с
уч. на Кайла Юел, Раян
Мериман, Дарсел Смит,
Мерит Глоувър и др.
14.15 „Този прекрасен миг” - с
уч. на Даян Нийл, Винсент Спано, Травис Шулд,
Моли Бърнет и др.
16.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 5
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA, избрано
20.00 „Мисията невъзможна:
Режим Фантом” – с уч.
на Том Круз, Саймън Пег,
Джеръми Ренър, Михаел
Нюквист, Мишел Монаган, Винг Реймс, Том
Уилкинсън и др.
22.40 „Бягството” – с уч. на
Колин Фарел, Ед Харис,
Джим Стърджис, Сирша
Ронан, Марк Стронг,
Густаф Скарсгард, Джим
Стърджис, Захари Бахаров и др.
01.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

02.00 „Две години любов” – с
уч. на Кайла Юел, Раян
Мериман, Дарсел Смит,
Мерит Глоувър и др./п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 2
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/

ВТОРНИК, 11 септември
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.20 „„Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/

СРЯДА, 12 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, нов сезон
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.20 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм

СЪБОТА, 8 септември
06:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
12:00 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”
23:00 НОВИНИ
23:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/

НЕДЕЛЯ, 9 септември
06:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Холивуд” /п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
12:00 „Денят на живо”-избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
/п/
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:30 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

01:00 07:00 – Повторения

00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
СЪБОТА, 8 септември
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” – сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон
Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и
спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство” с
Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика

20.00
20.20
20.25
20.30
20.40
21.00
21.45

Новини
Спорт
„В обектива”
новини
Кариера
Вечерни Новини
прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 9 септември
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” – сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс – минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс – минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и
спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и
спорт
16.00 Новини

16.05 „Документите с Антон
Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство” с
Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване
за автомобили
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини

14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

ВТОРНИК, 11 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 11 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт

16.00
16.10
17.00
17.15

СРЯДА, 12 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 12 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини

14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп

12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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16
петък, 7 Септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 Фолклорен концерт
18.30 Документален филм
19.15 Класически концерт
19.30 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
– публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 Фолклорен концерт

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 7 септември
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Резонанс - с Васко Мавриков
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 124
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 6 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Страници от живота - 124
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 6 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 7 септември
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 7 сентября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 К юбилею великого художника. Премьера. «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
01:30 Премьера. Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений
Цыганов, Михаил Ефремов в
фильме «Блокбастер» (16+)
02:55 Вера Алентова, Анатолий
Лобоцкий, Александр Феклистов, Жерар Депардье,

36

Най-гледаните
събота, 8 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
– документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” – предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” – с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
Събота, 8 септември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
10:30 Ключът към успеха
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Криминални хроники - 4
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:30 Бареков и Байрактаров

неделя, 9 септември
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Фолклорен концерт
14.00 Разбулване – повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Документален филм
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя
– док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за времетоповторение
02.00 “Паралакс“ – повторение
03.30 Прокудени от бащин
край – повторение
04.30 Фолклорен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
понеделник 10 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
Неделя, 9 септември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Криминални хроники - 4
еп. - Сериал
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 31 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 32 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Криминални хроники - 4

Лариса Удовиченко в фильме
«Зависть богов» (16+)
05:10 «Модный приговор»
Събота, 8 септември
06:00 Новости
06:10 Нина Ургант, Николай Рыбников в фильме «Люди, как
реки... »
07:00 Ирина Розанова, Мария Машкова, Андрей Ильин в многосерийном фильме «Родные
люди» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Елена Проклова.
„До слёз бывает одиноко... “»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «День города»
13:50 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино» (12+)»
14:50 Татьяна Доронина, Олег
Ефремов в фильме «Три тополя на Плющихе»
16:15 Иннокентий Смоктуновский,
Олег Ефремов, Ольга Аросева, Андрей Миронов в фильме «Берегись автомобиля»
18:00 Вечерние новости (с субти-
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10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс – повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс – повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Документален филм
17.30 Новини – информационна 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 предаване на живо
21.08 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.35 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.35 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.06 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.06 Телевизионен форум
– повторение
05.05 Облаче ле, бяло – повторение
06.05 „Всички на мегдана“ –
поздравителен концерт
повторение

вторник, 11 септември
07.00 Документален филм
07.30- „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини – информационна 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 предаване 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
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“ – повторение
06.30 „Всички на мегдана“

сряда, 12 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести – на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини – информационна 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 предаване на живо
21.00 „Паралакс“ – публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи – повторение
05.30 “Час по България” – с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.30 „Всички на мегдана“

четвъртък, 13 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини – информационна 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 предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30- „Карай да върви...“ – с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ – повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“
– повторение
05.30 “Край Босфора“ повторение
06.30 „Всички на мегдана“ – поздравителен концерт

еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

04:30 Страници от живота - 125
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 7 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 12 септември
10:00 Ключът към успеха
10:30 Шпионката на Коко Скрита камера
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 127
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 9 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Лъжливи рими - 1 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 127
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 9 еп. - Сериал

06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 10 септември
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 125
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 7 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Дискусионен клуб Седмиците
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев

трами)
18:15 Премьера сезона. «Эксклюзив» (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:15 Ксения Раппопорт, Фёдор
Бондарчук в фильме Авдотьи
Смирновой «Два дня» (16+)
01:50 Анастасия Заворотнюк, Венсан Перес, Владимир Меньшов, Алексей Серебряков в
фильме «Код Апокалипсиса»
(16+)
03:35 Евгения Уралова, Александр
Белявский, Юрий Визбор в
фильме «Июльский дождь»
(12+)
Неделя, 9 септември
06:00 Новости
06:10 Ирина Розанова, Мария Машкова, Андрей Ильин в многосерийном фильме «Родные
люди» (12+)
08:00 «Смешарики. ПИН-код»
08:10 «Часовой» (12+)
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Наталья Варлей. „Свадьбы
не будет!“» (12+)

Вторник, 11 септември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 126
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 8 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Криминални хроники - 5
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
02:00 Токшоу
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Криминални хроники - 5
еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 126
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 8 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 К юбилею Игоря Костолевского. «И это всё о нём»
13:15 К юбилею Игоря Костолевского. «Безымянная звезда»
(12+)
16:05 «Шансон года» (16+)
17:55 Наталья Варлей, Александр
Демьяненко, Владимир Этуш,
Фрунзик Мкртчян в комедии
Леонида Гайдая «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)
19:25 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Премьера. «Клуб Весёлых
и Находчивых». Летний Кубок-2018 (16+)
00:10 Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Алексей Маклаков, Михаил Трухин, Олеся
Железняк в комедии «Везучий случай!» (16+)
01:45 Игорь Скляр, Александр
Панкратов-Чёрный, Елена
Цыплакова, Пётр Щербаков в
фильме «Мы из джаза» (12+)
03:15 Татьяна Самойлова, Николай
Гриценко, Василий Лановой,
Юрий Яковлев, Анастасия
Вертинская в фильме «Анна
Каренина» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 7 септември
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Морозова
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
22:15 Новая волна-2018.
Бенефис Ирины
Аллегровой
00:30 Звезды светят всем
02:10 Дамское танго. Х/ф
03:35 Летом я предпочитаю свадьбу. Х/ф

Четвъртък, 13 септември
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Криминални хроники - 5
еп. - Сериал
12:00 Заедно за промяната
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 128
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 10 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
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 Криминални хроники - 6
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Страници от живота - 128
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 10 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

05:05 Андрей Малахов.
Прямой эфир
Събота, 8 септември
06:00 Лорд. Пес-полицейский
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 Смеяться разрешается
14:15 Дело Деточкина
14:55 Хочу быть счастливой. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Зорко лишь сердце.
Х/ф
00:25 Торжественное
открытие Московского концертного
зала “Зарядье”
02:00 Прощание с Петербургом. Х/ф
03:30 Грустная дама червей. Х/ф
04:55 Дело Деточкина

05:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
Неделя, 9 септември
06:00 Зорко лишь сердце.
Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
12:35 Сваты-2012
14:20 Медовый месяц.
Х/ф
16:05 На качелях судьбы
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль.
Путин
23:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Новая волна-2018.
Бенефис “А-Студио”.
Трансляция из Сочи
02:50 Пыльная работа
03:40 Медовый месяц.
Х/ф
05:15 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
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„ÑÒÀÂÈÅÍ“ ÌÅ
ÂÚÐÍÀ ÊÚÌ ÆÈÂÎÒ
Казвам се Цветанка Георгиева, от София, на 73 години.
Пиша ви тези редове, защото искам
да споделя, че има
начин да облекчим
страданията в ставите. Болшинството мои сънародници преживяват тежки дни. След като
станах на 65 г., при
мен започнаха ставните болки в двете колена. Лекарите ортопеди ме
лекуваха с какви ли
не медикаменти и
обезболяващи, на
които ефектът
им траеше няколко часа, полза нямах.
Най-после прочетох във вестника рекламата на
„ставиен”, купих
си го от аптеката и започнах да
го приемам. Вземах по една капсула сутрин и вечер в продължение на три месеца. Първия месец
не почувствах подобрение. Втория
месец имах леко
подобрение болките в двигателния
апарат изчезнаха
и ходех изправена.

След третия месец
болката
изчезна.
Сега ползвам по една капсула „ставиен” на ден за поддържане. Чувствам
се добре и се движа
спокойно.
Искам да кажа на
всички – не страдайте повече от болки
в ставите, а ползвайте „ставиен”.
 „сТаВиЕН“ е

висококачествен
френски продукт,
който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма.
 Съдържа хиалуронова киселина, рибено масло,
екстракт от куркума, астаксантин.
 Дневен прием
от 2 капсули.

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – франция,
ексклузивно за вита Херб.
За контакти: Вита Херб,
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

У нас подаграта зачести
Напоследък подаграта зачести
навярно поради нездравословното хранене, постоянния стрес
и заседналия живот. При около
25% от болните болестта е наследствена.
Но за да се прояви подаграта, от значение са и други чисто житейски фактори.
При заболяването има предразположение в кръвта да се
натрупва повече пикочна киселина, която се получава от
разграждането на белтъците.
Тя се отлага в малките стави,
обикновено в ставата на палеца.
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Болката е много силна, съчетана
е с възпаление на ставата.
В кръвта може да се изследва нивото на пикочната киселина, но няма смисъл да се прави
често. Нормалните стойности са:
за жени - под 340 милимола на
литър, за мъже - под 420 милимола на литър.
Лечението трябва да се провежда от лекар! Върху болната
става се поставя лед. Срещу болката се взема колхицин по лекарско предписание.
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имунобор -

здравната ни застраховка
срещу болестите
В началото на
септември нашата
фамилия започва
здравна профилактика. Идеята беше
моя преди 3 години
и съм много горда,
че стана традиция,
тъй като всички се
убедиха колко подобре е да се погрижиш навреме за укрепване на имунната система – преди
да те стовари някое
заболяване, а не после да се опитваш
да я възстановяваш.
Като казвам фамилия, имам предвид мъжа ми, две
големи, но още живеещи при нас деца, и възрастните
ни родители.
Всички ние правим
тримесечен
профилактичен
курс с имунобор,
който започваме в
началото на есента. Щом ви споделям това, ясно е, че
мога да се похваля с
много добър ефект.
И си е така – рядко
боледуваме, а ако
някой вирус все пак
ни уцели – прекарваме неразположението на крак и без
усложнения.
Това се дължи на
имунобор – природен продукт, укрепващ имунната система и повишаващ
естествената защита на организма
срещу
заболяванията. Според указанията на личната ни лекарка първите 10 дни пием
ударна доза – по 3
капсули на ден, а
след това – 3 месеца по 1 капсула. Задължително сутрин
го раздавам заедно
със закуската, защото приемът на имунобор сутрин осигурява жизнен тонус през целия ден.
Първия курс направихме още през
есента на 2015 г. Очакванията на семейството ни не бяха
кой знае колко големи, но през зимата минахме леко с
болестите – по някоя и друга хрема
за 2-3 дни и никой
не остана да пази
леглото. През следващата година вече
не беше необходимо специално да ги
убеждавам и повторихме тримесечния
курс. И оттогава сме

все така – наближи ли есента, цялата фамилия си прави профилактиката.
Интересното е, че
не само не ни атакуват нови болести,
но и се отървахме
от стари здравословни проблеми.
Дъщеря ни се беше
сдобила с някаква
упорита кашлица,
синът имаше синузит, мен ме мъчеше
цистит, а мъжът ми
след прекаран грип
го удари в едното
ухо и се принуди
да носи шапка. За
старците
да не

говорим –
там диагнозите бяха повечко.
имунобор наистина помогна на организмите ни сами
да се преборят с
тези болести и да
се пазят ефективно
от нови.
Сега, когато познатите около нас
се завайкат, че пак
идва болно време,
казваме, че няма гадни сезони, всеки
може да се радва
на живота и в лошо
време, стига да вземе мерки навреме.
Освен това с имунобор имаме един
проблем по-малко
през зимата – всичко поскъпва, но нашите разходи за лекарства намаляват.

Имунобор
Мощен имуностимулатор
за възрастни

съдържание:
Четири взаимнодопълващи се природни продукта, имащи
отношение към имунитета. Всяка капсула съдържа висококачествени стандартизирани екстракти от
Котешки нокът, Йерба Мате, Мака и По
Деарко. Те са растенията, известни от
древността с най-голям ефект вър-

ху
имунн а т а
система на човека.
Предназначение:
 склонност към
често боледуване
като общоукрепващо и тонизиращо
средство
 профилактика,
по време на боледуване и във възстановителния период
хронична умора
Дозировка:
Приема се по 1 капсула 3 пъти дневно
през първите 10 дни,
а след това поддържаща терапия 1 – 2
капсули дневно. Приемът сутрин осигурява жизнен тонус през
целия ден.
Научете повече на
www.imunobor.com и
www.imunitet.bg

имунобор е търговска марка на фирма
БОрОла. За консултация със специалист
може да се обърнете към клиника
БОрОла, софия 1202, ул. "Цар симеон" 52
тел.: 02/ 983 62 03; www.borola.соm;
e-mail: office@borola.соm. може да
поръчате онлайн на www.momo.bg
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Тракеия - здраве
за всички пенсионери
Защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава
плътността
на костите.
3.храносмилателна система – гастрит, колит,
рефлукс, премахва проблеми с
тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага

нормалното функциониране на
мозъка – памет, концентрация,
мисловна дейност.
Мнения на ползвали
продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи,
и нямаше ефект. Ползвах Тракеия почти без пари и веднага започнах да се подобрявам. След
няколко месеца, правейки редовните изследвания, лекарите не
повярваха какво се е случило с
мен. Тичам, работя, живея нов
живот. Използвайте го и сами
се уверете в силата на този
продукт.“
Мария иванова,
Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра,
че нещо
може да
ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския
клуб го ползвахме, защото можехме да си го позволим. След няколко месеца всички започнахме
да споделяме, че невероятното
се случва. На един се подобри сърцето, на друг ставите, на трети белият дроб, ходим два пъти повече без умора. Чувстваме се много по-жизнени и нашите приятели последваха нашия
пример. Досега няма недоволни.“
Тракеия е заимствана от
храната на древните траки, разработена е от БАН съвместно
с Института по криобиология
и хранителни технологии. При
създаването й са използвани
разработките от космическите технологии за хранене. Отличена е с първо място в конкурса за нови български продукти на Международния панаир

в Пловдив.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

Иван Велинов,
57-годишен,
от София

Племенницата ми има
туристическа агенция.
Бизнесът й върви добре
– българите се научиха да
обикалят света.
Мими често ни е предлагала в последния момент
да заемем местата на отпаднали от групата по някаква причина. В началото
на годината около новогодишните празници пак ни
потърси. Предложи ни ние
с леля й да се възползваме
от освободените места. И
тук идва най-унизителната
част от историята. Скъпата
ми съпруга заяви, че аз съм
тежък случай - „простатата
ми алармира“ час по час.
Мими тутакси оттегли
предложението си, но оказа мощна подкрепа на леля си в атаката й да взема спешни мерки за простатата.
Ядосах се, но бяха прави. Проблемът с уголемената ми простата се задълбочаваше. В офиса и вкъщи проявяваха разбиране
към моите чести пребива-

Простабор Ôорте ìи върíа ìъæêото саìо÷увствие
вания в тоалетната, макар
че често се случваше нетърпеливо да ми почукват
на вратата. Но излезех ли
от тази защитена среда,
действителността беше
съвсем друга. Неудобството да прекъсвам важни разговори и събития,
да ползвам съмнително чисти тоалетни на случайни места, а понякога и каквито и да е,
само да не стана за
смях – всичко това
смачква безкрайно самочувствието на мъжа и навява мрачни мисли за
старостта. Жена ми
се притесняваше и
да не се стигне до
усложненията, за
които беше чела –
камъни в пикочния мехур,
простатит, бъбречна недостатъчност или запушване на пикочния канал,
ако продължавам така.
Лекарят, с когото се
консултирахме, ни обясни, че такива случаи е найдобре да се се лекуват с

природни продукти, тъй
като синтетичните лекарства водят до понижаван е
на сексу-

алните способности. Най-често използваният природен продукт е активната съставка на продукта
Простабор Форте - висококачествен стандартизиран екстракт от плодовете на Сао Палмето (Сере-

ноа репенс).
Както се досещате – жените победиха. Пия вече осми месец всеки ден по една
течна капсула Простабор Форте
след хранене. Простих
се с честите уринирания, особено нощем,
изнервящите напъни за незабавно облекчение,
паренето,
болките, затрудненията и неефективното изпразване на
мехура. От месеци вече не говорим със съпругата ми
за тези неща.
Сега се готвим за
10-дневна обиколка из Ев-

ропа и 14-те часа в автобуса вече не ме притесняват. Племенницата ми обеща да ни предложи нещо
много атрактивно и по Коледа – само при условие,
че продължа да си пия
Простабор Форте.

Простабор
Форте –
природен
катетър

какво представлява
Простабор Форте?
Една разумна алтернатива при доброкачествено увеличение на простатата. При затруднено уриниране поради мощния
му ефект го наричат природен катетър.
кога да използваме
Простабор Форте?
При доброкачествена
хиперплазия на простатата помага за подобряване

на уринирането, намалява размера на простатата,
възпалението и отока.
При иритативни симптоми от страна на пикочния мехур (дразнене).
как да използваме
Простабор Форте?
Леко изразена симптоматика – по 1 течна капсула дневно, след хранене.
Умерено изразена
симптоматика – по 2 течни капсули дневно, след
хранене.
Тежко изразена симптоматика – след консултация с уролог, който може
да ви препоръча Простабор Форте и/или друг вид
лечение според състоянието.
Простабор Форте е
практически безвреден,
няма противопоказания.
Може да се употребява
продължително време,
тъй като има много добра
поносимост.

Prostabor® е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация с лекар специалист
можете да се обърнете към клиника „Борола”, софия 1202, ул. „Цар симеон” №52,
тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете
www.prostabor.com. можете да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒÎÐÈß и çаболяваíията Çà íàìàëÿâàíå
íа диõателíата систеìа íà ïèêî÷íàòà

Острите белодробни заболявания водят до краткотрайна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за
трайно инвалидизиране.
В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна
степен дихателна недостатъчност. При хроничната
дихателна недостатъчност
се наблюдава нарушение
в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в
организма и съответно пониското му съдържание в
тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис),
тъй като въглеродният
двуокис преминава през
алвеоларно-капилярната
мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.
За да не се стига до хронифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи
бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах, дим и
др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват

навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната
система. Лечебни растения
се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и
хронични бронхити.
Лечебната ружа (Althaea
officinalis L) е едно от найпроучваните растения по
отношение на заболяванията на дихателната система. Корените са богати
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотяване на бронхиалните секрети и за по-лесното им
отделяне от бронхиалното дърво. Екстрактите от
лечебната ружа имат изразен противовъзпалителен ефект. Препоръчва се
прилагането им при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това се
установява благотворно влияние на ружата по отношение
на язвена
болест на
стомаха и
червата,
хиперацидитетни
гастрити,
при остри
и хронични колити,
дори и при
диарични
страдания
и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се
прилага чай от очиболец

многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенцииран
ефект, което е използвано в създаването на продукта Altoria. Приемането
на 1 капсула в денонощие
в подкрепа на профилактиката през студените и
влажни месеци се отразява добре на функцията на
дихателната система. При
настъпило възпаление на
горните дихателни пътища и бронхиалното дърво
препоръчваните дози са 3
по 1 капсула на ден. При
упорита кашлица и тежки
бронхити може да се приемат 3 пъти по 2 капсули
на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на природата, и е без странични
действия. Във всяка капсула се съдържа 300 мг екстракт от лечебна ружа и
150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ
на профилактиката и лечението на заболяванията на
дихателната система. Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.

êèñåëèíà

Яжте по една ябълка (червена или зелена) след
обяд и вечеря, но без да я белите (измийте я добре
преди това) – така ще поддържате тялото си здраво. Обелките им са богати на витамин С; ябълките
също така съдържат „полезни“ киселини, като ябълчена киселина, която детоксикира организма и естествено премахва пикочната киселина.
Пийте 2 супени лъжици сок от череши дневно.
Черешовият сок съдържа флавоноиди, които придават на черешите червен цвят и помагат на организма да изхвърли пикочната киселина.
Внимавайте за храни с високо съдържание на
пурини, като червени меса (свинско и агнешко месо), боб и алкохолни напитки. Намалете консумацията им до само веднъж седмично и ги заменете
с храни с ниско съдържание на мазнини и пурини,
като сварен ориз, хляб, извара или кисело мляко.
Пийте най-малко 8 чаши вода дневно – тя съдържа много важни минерали и изхвърля токсините и бактериите от тялото.
Правете пълна детоксикация на тялото веднъж
на всеки 2 месеца. Разтворете 1/2 супена лъжица сода за хляб в 1/4 литър вода и пийте по 8 пъти през
деня. Внимание – не се препоръчва за хора, страдащи от хипертония или бъбречни нарушения.
Сред храните за премахване на пикочната киселина е и лукът; той прочиства организма и предотвратява много здравословни проблеми. Сварете
2 глави лук, които са обелени и нарязани на големи парчета. Добавете сока на 1 лимон и пийте няколко чаши на ден.
Ягодите са чудесно средство за лечение на
подагра и понижаване нивата на пикочната киселина. Можете да направите чай от листата и корените или просто да ядете повече ягоди за десерт всеки ден.
Не забравяйте да включвате в диетата си храни, богати на калий, тъй като калият предотвратява
образуването на кристалите поради високите нива
на пикочната киселина и подобрява функцията на
бъбреците.

Чудото, направено по стара билкарска
рецепта, което се бори успешно с подаграта
Съществува ли лек, към който да
посегнем при подагра? Да, колкото
и невероятно да звучи – лек има.
При това съставът му идва от природата, на една ръка разстояние от
нас. Това е чудото от народната медицина, наречено ПОДаграл.
Подаграта е напълно лечимо
заболяване. Силно влияние й оказват диета и ограничаване на приема
на алкохол. Назначаването на лечение с медикаменти се извършва от
ревматолог. Между пристъпите е важно да бъде намалено количеството на пикочната киселина.
На помощ
също така
идва ПОДаграл – изключителен
продукт с изцяло натурален състав.
Спомага естественото
разтваряне
на кристалите на пикочната киселина в ставите и в другите тъкани,
оказва благоприятно влияние върху
ставите – на големия пръст на крака, глезените, петите, колената, китките, пръстите и лактите. Подпомага
нормалната физиологична функция
на ставите, поддържа в добро състояние околоставните тъкани, междуставните пространства и другите
тъкани и органи, прави възможно

свързването на пикочната киселина във водноразтворимо съединение, което се отделя по естествен
начин от организма.
ПОДаграл е високоефективен
както при подагрични кризи, така
и при хронична подагра. Приложим
е още при проблеми в ставния апарат и пикочно-половата система.
ПОДаграл сЕ ПрЕПОръЧВа
при хора, страдащи от:
Подагра
Артрози и ошипявания
Хора, предразположени към задържане на пикочна киселина в организма
Болки в ставите, кръста и
костите
Ограничена
подвижност и
скованост в ставите
Отоци
Състав: Троскот корен, Бял
равнец стрък, глухарче стрък, гръмотрън корен, Златна пръчица
стрък, Мента стрък, синя тинтява
стрък, Полски хвощ стрък.
Мнението на специалиста
д-р Маринов:
„Ако се остави нелекувана, подаграта се развива най-вече поради
постоянното натрупване на пикочна киселина в ставите. Пристъпите
обикновено преминават за някол-

ко дни, но с течение на
времето те стават все
по-чести и причиняват тежък артрит и необратими поражения в
ставите, като в най-лошия случай подаграта
става причина и за сериозни бъбречни заболявания.
С ежедневния прием на ПОДаграл вие
си гарантирате поддържане на всички органи и системи в тялото в най-добро здравословно състояние и
осигурявате превенция за развитие и обостряне на подагра.“
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината.
ПОДаграл има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност

в тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

Продукта Подаграл можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
http://tonik.info/podagral/ или в повечето аптеки в страната.
ÖÅÍÀ:

1 áð. õ 42 лв. + Áезплатна äоñтавка /Îáùо: 42 лв./
2 áð. õ 38 лв. + Áезплатна äоñтавка /Îáùо: 76 лв./
3 áð. õ 35 лв. + Áезплатна äоñтавка /Îáùо: 105 лв./
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EфекТиВен меТоД
за разширени
Вени и ХемороиДи
тази формула дава много добри
резултати и при тромбофлебит, мозъчна
атеросклероза, слединсултни състояния и
оказва общо благоприятно влияние върху
кръвоносната система.
Д-р Недков
обяснява:
„По време на кариерата си съм се занимавал с много случаи
на пациенти, страдащи от разширени вени и хемороиди. Има
продукти на основата на растителни екстракти, даващи очевидно добри резултати и са алтернатива на операцията. Такъв продукт е
и течната формула
ВариксиН. Формулата е създадена от
нашия виден акаде-

свиване и прибиране
на хемороидите. Във
вид на течна формула
активните вещества
са още по-концентрирани и се абсорбират много по-бързо. Благодарение на
това те действат незабавно след прием.
ВариксиН свива и успокоява възпалените вени, прибира хемороидите и
облекчава паренето
и болката, възстановява тъканите и ускорява оздравителния
процес. Отличен е за

мик Хлебаров и това
само по себе си говори много за продукта. След използване
на ВариксиН от моите пациенти мога да
свидетелствам неговата ефективност.
Видимо състоянието
на техните вени се
подобрява, болката
и дискомфортът изчезват, добър естетичен ефект се усеща след няколко дни.
Тази билкова комбинация съдържа 300%
повече активни компоненти, които са
причина за бързите
резултати при премахването на разширени вени, подуване
и спазми на прасците, както и ефективно

профилактика на кръвоносната система.
Комбинацията на
вложените във ВариксиН концентрирани извлеци на невен,
левурда, хмел, боси-

лек и жълт кантарион участва активно в
процесите на растеж
на епитела и възстановяване на кожата,
подобрява еластичността на кръвоносните съдове, съдейства за оттичане на задържаните течности
в организма. Билките
са щадящ и надежден
метод, с който хемороидите се прибират
по напълно естествен и безболезнен
начин. Стягащото, но
същевременно меко
и щадящо действие
на концентрирания
билков екстракт ВариксиН
спомага за
намаляване на неудобствата,
свързани
с хемороиди.
Продуктът притежава сертификат за
качество, което е гаранция за полезността и ефективното му
действие. Препоръчителен е тримесечен прием за дълготрайни и ефективни
резултати“.

„вариксин”
можете
да поръчате
директно
на телефон
0877 72 10 40,
както и на интернет страницата
http://tonik.info/varixin/ или в аптеките.

ПрОМОЦиОНалНа ЦЕНа:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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 Вземете 1 чаена лъжичка сушени
и натрошени дафинови листа и ги
сло-

жете
да
се варят в
2 чаши вода на
силен огън за 5 минути. Оставете да кисне два часа, прецедете и пийте по 1 супена лъжица 2 пъти на
ден 15
минути
преди
хранене.
 изстискайте 1
чаена
лъжичка сок
от пресен босилек и
го смесете с
м е д .
Приемайте го в продължение на половин година.
Това е един лесен

ВРеМе е ЗА ЗИМНИНА.
ДА Я ПРИГОТВИМ
БеЗ БОЛКА
Лятото вече e към края си. Тепърва ни чака работа в градината и
прибиране на зимнина. До късно седим в градината. А тя изисква
постоянните ни грижи, за да може да ни се отблагодари с плодовете си. Но това означава всеки ден по стотици навеждания, протягания, клякания и всякакви други движения, а те за съжаление често
са съпроводени с болки. Болката е най-естественият знак, който тялото ни дава, когато има някакъв проблем. Но ние рядко успяваме
да прочетем този знак правилно и обикновено, приемайки обезболяващо, просто премахваме симптома, без да се интересуваме каква
всъщност е причината. Болкате в ставите може да има различни основания за своите прояви – възпалителни процеси, недостиг на глюкозамин и др.
глюкозаминът е сред най-ефикасните хранителни добавки за предпазване и облекчаване на болката в ставите. Босвелия серата, позната още като Индийски тамян, е билка, която традиционно се използва като противовъзпалително средство. Произхождащ от Азия,
джинджифилът има дълга история като традиционно противовъзпалително средство.
На пазара съществува продукт ForFlex, който съчетава трите съставки, предоставящи на организма от една страна основен градивен
елемент за ставите, а от друга – мощни противовъзпалителни и болкоуспокоителни средства, които са лишени при действието си от нежеланите странични ефекти на повечето нестероидни противовъзпалителени медикаменти.
ForFlex e специално разработена синергична формула. Той едновременно подпомага изграждането на ставите, намалява възпалителните процеси, причиняващи болката, и подобрява подвижността.

можете да намерите в аптеките без рецепта
или онлайн на www.botanic.cc!

и полезен лек за решаването на
проблема,
но трябва
да на-

мерите
пресен босилек.
 Залейте пет листа от мушкато с чаша преварена вода
за 20 минути и я из-

пийте. Може да добавите мед и да пиете тази доза 3 пъти
на ден.

Имам двустранна дископатия
и болки по целия гръб. Започнах да ползвам акупунктурния
апликатор. Той промени живота ми и се чувствам отлично. Не
го забравям и когато пътувам
в чужбина. Препоръчвам го на
всички, които искат чрез акупунктура да забравят за болката, да се почувстват бодри след
ежедневния стрес.
Цветанка спасова, 56 г.
Произходът на това изделие е от Русия,
известно като имприкатор „Кузнецова“. Разпространен е в цял свят
в различна форма – възглавнички, стелки, валячета и др. Уникалното на
българския апликатор е,
че пуловете са капсуловани върху кожа, а не върху
плат, което го прави полесен за почистване, а и
кожата по-добре задържа топлината. Пуловете имат въртеливо движение, което подобрява
масажния ефект.

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен аПликатОр
За ВсЕки ДОМ

Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите, подобрява кръ-

вообращението, отпуска
мускулите и
нервите.

ЦЕ
19,9 На
8л
В.
Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.
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Два храма в Русе
имат музикален орган
след римокатолическата църква “св. Павел от кръста” музикален тръбен орган вече има и в евангелския методистки епископален храм на града. Той е дарен от протестантска църква в квартала Целтхофт на Цюрих, швейцария, съобщи Богомир илиев, сътрудник на методистката църква за монтажа
на органа. Новият музикален орган в методисткия храм е от средна големина, с 608 тръби, десетрегистров, с думануална клавиатура и клавиатура педалиера за задвижване с
крак от органиста. Особеност на този орган
е, че е с механично задвижване от клавишите към тръбите, докато в русенската католическа катедрала това задвижване е пневматично, обясни илиев.

В

Историческия
музей – Карлово, беше експонирана изложба с
издания за Васил Левски, които се съхраняват във фондовете на
Историческия музей
и НМ „Васил Левски“.
Директорът на ИМ –
Карлово, Мария Деянова представи ценните експонати, някои
от които са първите
книги, посветени на
Апостола.
Изложбата съдържа
оригинално издание
на първата биография
на Васил Левски, написана от Иван Унджиев,
и други уникални науч-

сложният монтаж в методисткия храм, който е характерен за поставянето на такива клавирни инструменти, е извършен от специализирана германска фирма.
В русенската римокатолическа катедрала
се намира най-старият запазен орган в България, монтиран през 1907 г. Той е с романтично звучене и е единствен с пневматична
трактура в Югоизточна Европа.

Изложба с издания за Левски

ни и литературни издания, в които се разказва
за великия карловски
герой. Директорът на
музея награди участниците в маршрутите „Па-

Îт ïървите баíêи
до êриïтовалутите
Над 80 ученици се включиха в конкурса за есе
на тема „От първите банки до криптовалутите” и
във фотоконкурса „Сградите на първите банки в
Русе напомнят за началото”, обявени от фондация „Бряг”. За участие в тях бяха поканени ученици от русенските гимназии, но надпреварата
беше отворена и за студенти и други участници,
които имат интерес към темата.

спестително дружество „гирдап”
Целта е да се съхрани паметта за важни исторически моменти от миналото на Русе, да се вдъхновят наследниците на първите банкери да продължат традициите и да се предизвика интересът
им към изучаването и развитието на най-новите
технологии в областта на финансите.
47 снимки на стари русенски сгради бяха получени за фотоконкурса, а 34 ученици писаха
есета, в които показаха познанията си за началото на банковото дело в Русе и развиха идеите
си за криптовалутите като част от бъдещето на
световната финансова система. Сред най-сниманите обекти са сградата на Спестително дружество „Гирдап” (Часовника), Търговска кооперативна популярна банка (бившият магазин „1001
стоки”), Първо българско застрахователно дружество „България” (старата полиция), банкерската къща на братя Симеонови (сега ДСК) и др.
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метни места за Апостола в родния му град“ и
„Последните стъпки на
Апостола в Карлово“,
като дари литературни
издания за учениците

на СУ „Васил Левски“ и
СУ „Христо Проданов“.
На откриването на
изложбата присъстваха заместник-кметът
на община Карлово
Антон Минев, директорът на НМ „Васил
Левски“ Дора Чаушева, директорът на общинската библиотека „д-р Иван Богоров“
Мирослав Колев, учители, общественици и
граждани.
Изложбата беше изложена до 5 септември
в Историческия музей
– Карлово.

Паметна плоча, посветена на д-р Данаил Шишков, бе открита на фасадата на сградата на ул.
„Колони” №17 до Шишковата градинка във Варна. Тя е дело на скулптора Пламен Аврамов и е
част от инициативите на
община Варна за възраждане на културноисторическото
наследство в
морската столица.
Д-р Данаил Шишков е роден
в Ловеч. Завършил е
парижката
Сорбона и е
бил околийски
лекар в няколко
града. През 1911 г.
се заселва във Варна и
открива частна клиника в
зданието на грандхотел
„Ню Йорк”. Бил е изпратен
на фронта като лекар, откъдето се връща с медали за храброст и с почетна грамота от Червения
кръст. През 1921 г. е назначен за лекар-управител на общинската болница „Параскева Николау” и
на санаториума към нея.
Бил е търсен, обичан и
уважаван от съгражда-

ните си. По онова време
площадът, на който днес
е открита паметната плоча, се наричал Ченгене
пазар и до приемането
на първия общ градоустройствен план през 1897
г. сградите около него били двуетажни и дървени.
През 1926 г. д-р Данаил
Шишков купил голям парцел земя и възложил
строителството на най-високата по
това време
сграда във
Варна „Курортен дом
„Здраве” –
частна клиника с пансион за
летовници. Възмутен от състоянието на площада, д-р
Шишков купил дялан камък за тротоарите и гранитни павета за площада.
Той започва планомерно
да ръководи работата на
строителите и по негова
молба общината ангажирала Антон Новак със залесяване на района. През
1928 г. площадът бил открит. Оттогава пространството остава в паметта
на варненци като „Шишковата градинка”.

Фестивал на млякото в Момчиловци
Китайска делегация пристига
в Момчиловци за традиционния
вече Фестивал на киселото мляко, който ще се проведе от 7 до
9 септември, съобщи кметът на
селото Сийка Суркова.
Събитието е под патронажа
на Министерството на културата, а съорганизатор на празника е китайската компания Bright
Dairy, популяризирала на пазара
в азиатската страна мляко с марка
„Момчиловци”. Фестивалът представя киселото мляко на Родопите като храна на дълголетниците
и част от традициите на здравословното хранене.
Наложеното на китайския пазар мляко „Момчиловци” пре-

върна селото в разпознаваема
дестинация като място на дълголетието, обяснява още кметът
Сийка Суркова. По думите й след

рекламната кампания на
млечните продукти китайски туристи почти
целогодишно посещават Момчиловци.
В родопското село в
момента продължават
курсовете по китайски
език, организирани от
института „Конфуций” в
София. 20 курсисти посещават летните занимания, част от тях вече са
в групата на напредналите. Познанията по китайски са особено необходими
за местните хотелиери, посрещащи все повече клиенти от азиатската държава.

Фелдшери спасиха 850-грамово бебе
Екип от двама фелдшери и една санитарка
от Генерал Тошево дадоха живот на преждевременно родено бебе, което тежи едва 850 грама.
Mедиците са успели
да спасят бебето и майката, въпреки че не са
разполагaли с необходимата апаратура. Фелдшерът, спасил бебето,
разказа подробности за
деня, в който той и екипът му осъществяват това медицинско чудо.
"Родилка на 21 години спешно се нуждаеше от помощ, обади-

ха ми се да ме извикат,
тъй като жената е имала
обилен кръвоизлив. Отзовах се. Раждането започна и в един момент
усетих бебето на лявата
ми ръка", разказа Димитър Алексиев.
"Детето отвори устичка, сърцето му туптеше
много бързо. То изплака и тогава почувствах
най-голямата радост",
каза фелдшерът.
Събитието се случва
на 26 юли. В същия ден
Алексиев получава новината, че е станал дядо за втори път.

"Морално удовлетворен съм от това, което постигнахме като
екип", заяви още фелдшерът.

По думите му, когато се спазва алгоритъмът на поведение стъпка по стъпка,
ефектът е неизбежен.
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ей, щурче, щурченце мило,
ти къде ли си се скрило?
Чувам някъде свирукаш.
влезнало си, без да чукаш.

×удната каðтèна

Знаеш, че съм сам-самичка,
само с книжката в ръчичка.
свириш, за да ме приспиваш.
в мен другарче ли намираш?
но на мен ми липсва мама.
мъката ми е голяма.
искам само да я гушна
и ще бъда най-послушна.

с песничката й любима,
моля ти се, доведи я!
ти ще свириш, аз ще пея
и сърцето й ще сгреем.

а щурчето чучуниже:
щурчова си песен ниже.
Витка ВиТаНОВа, Плевен

Áóкâаð÷ето
Ти първата си книжка мила,
малко шарено букварче.
Твойте буквички са сила –
на децата си другарче!
Четат те ученици с радост,
буквичките всеки срича.
Помощник си на всеки в младост,
затова те и обича!

На зелената поляна,
в слънчеви лъчи огряна,
млад и талантлив художник
си рисува на триножник.
Той поглежда към децата –
ех, че бърза е играта!
Два отбора сили мерят,
във вратата те се целят!
Реферът е на стобора,
маха, свири без умора!

А най харесват те децата,
чрез теб откриват те света.
Прозорец си за чудесата
по пътя към грамотността!
иван ВуНЧЕВ

Ó ÷åíè÷ê à
- Лъки, спри се! Не сърди се!
Бързо у дома върни се!
Деца учат в първи клас,
кученца не пускат в час.
Много скоро ще се върна
и първо тебе ще прегърна.

Но… се скараха децата,
при художника се спряха.
Гледат чудната картина –
футболисти десетина!
Иво с вързано коляно,
челото му – в пот обляно!
Христо пак е на вратата –
удря топката с главата!
Ето и смелчака Вене,
в кал потънал до колене,
ризата му беше бяла,
цялата е почерняла!
На платното се познаха,
всички от сърце се смяха!
А добрият млад художник
тръгва с четка и триножник!
карамфила МариНОВа,
софия

От днес ставам ученичка
и съм ранобудна птичка.
Сама зъбките изтривам
и лицето си измивам,
реша русите косички,
гледат ме със обич всички.
Бързо с кроасан закусвам
и към училище препускам.
Лъки много ме обича,
върти опашка, след мен тича,
с много нежност го поглеждам
и усмихната нареждам:

Хамстерчета
Хамстерчето Хамко
сложило пижамка –
готви се да ляга

и за сън се стяга.

Хамстерчето Сламко
май е калпазанко –
хич не ще да знае,
иска да играе!

Тропа със краче,
казва – не и не!
Двамата се сбиха,
пък се помириха.
Гледам ги – заспали
в спалните чували.
Хамко без пижамка,
Сламко пък – без сламка.
уляна иВаНОВа

С медения си гласец
зове ме школският звънец.
И ето – всички ученици,
наредени във редици,
с трепет влизаме в клас
за първия учебен час.
Миг вълнуващ е за мен
първият учебен ден!
лили ВЕНЕЦиЯНОВа

Âсеки
се тðóäи

Свели клони,
дървесата
тихо шумолят с
листата.
Гъбка крие се в
тревата,
гъбка – къщичка в
гората.
Слънчо в клоните надникна,
бързо гъбката поникна.
Чуй, по покрива капчука
кой подканя вън, та чука?
В гъбката от дъжд се скрили
три пчелички работливи.
Бързо слънцето изпрати
работливките крилати
от прашеца на цветята
мед да правят за децата.
Ели кОЧЕВа
Страницата подготви Кристина ДОБРеВА
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аврил кръстевич постига много при
основаването на самостоятелна българска църква, на българската академия на науките – БАН, и за Съединението.
През настоящата 2018 г. отбелязваме неговата 200-годишнина.
Как бедното момче от Котел Гандю Кътюв
Байов ще стане известният Гаврил Кръстевич? Роден под щастлива звезда през 1818
г., в родния си град учи заедно с Г. С. Раковски, а в Карлово при книжовника Райно Попович. Котленските чорбаджии следят развитието му и пишат писмо до сънародника
си в Цариград княз Стефан Богориди. Загрижен за просветата в родния си край, Богориди с радост посреща 18-годишния момък,

приютява го в собствения си дом, а по-късно го осиновява. Князът му осигурява частни преподаватели по основните предмети,
както и по турски, гръцки, френски. На 20
години Гандю е ученик в прочутата Велика
народна школа в Куручешме, откъдето получава свидетелството: „Гаврил Баев Кръстевич завършва науките с отличие.” Това е новото светско име на котленчето. Княз Богориди е горд с постиженията на своя сънародник и го изпраща в Париж да продължи
учението си по правните науки. Там са д-р
Петър Берон, Иван Богоров, д-р Иван Селимински... дошли от елитни гръцки училища,
донесли духа на френското просвещение.
През 1844 г. Гаврил Кръстевич завършва и
Сорбоната. Завръща се в Цариград и работи като частен секретар на Стефан Богориди. Князът високо цени постиженията му и
го изпраща управител на о-в Самос. Завърнал се от острова през 1850 г., кариерата
на Кръстевич в османската съдебна система тръгва главоломно нагоре, но не му дава спокойствие. От една страна, се стреми
да бъде верен на хората, на които дължи
работата си, а от друга, корените на родното градче Котел го теглят към поробената
му родина. Член на Върховния съд в Цариград и автор на първия търговски закон на
Османската империя, Кръстевич същевременно е преводач на художествена литература от френски на български, сътрудничи
с публицистични и литературни материали
в различни български списания и вестници,

Съединението е актът, с който на 6 септември (18 септември по нов стил)
1885 година Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България противно на решенията на великите сили на
Берлинския конгрес.
До Съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Пазарджик, Голямо Конаре и други южнобългарски селища, координирани от Българския таен централен революционен комитет. В резултат на военен преврат, оглавен от майор Данаил Николаев, османският губернатор в Пловдив Гаврил Кръстевич е свален от власт и заменен от администрация, назначена от българския княз Александър I.
С изключение на няколко изолирани произшествия Съединението е осъществено без кръвопролития.

бори се за създаването на Българското книжовно дружество – бъдещата БАН, и води
полемика с Г. С. Раковски, защитавайки говоримия български език в печатната книжнина. И всичко това постига в качеството
си на висш османски чиновник. През 1852
г. в „Цариградски вестник” котленецът се
обявява против гръцкия език в училищата
и за пълното му заместване от българския.
Фамилията на княз Стефан Богориди никога не изоставя момчето, дошло от родния
Котел. През паметната 1879 г., когато се извършва историческият акт- Съединението
на Княжество България с Източна Румелия,
Гаврил Кръстевич е назначен за главен секретар на губернатора на Източна Румелия
княз Алеко Богориди.
В Източна Румелия Гаврил Кръстевич е
посрещнат недружелюбно от сънародниците си. Наричат го „султански служител”
поради връзките му със султан Абдул Хамид. До него достига заканата, че му готвят

атентат. Огорчението е голямо.Сутринта на
6 септември 1885 г. доброволно се оттегля
въпреки голямата му заслуга за спокойно
извършения исторически акт – обединението на Княжество България с Източна Румелия. Заминава като частно лице за София,
откъдето според известни документи пътува за родния Котел и оставя голямо дарение на общината.
Доказан добър политик, Гаврил Кръстевич години поддържа искрени приятелски чувства и дипломатически отношения
с освободителката Русия. През април 1884
г. под нейно влияние османското правителство му предоставя овакантеното място на
Стефан Богориди, чието име достойно пази до края на живота си. През 1898 г. дипломатът на Османската империя българинът Гаврил Кръстевич ще приключи земния
си път в Цариград. С копнеж по родината
завещава цялото си имущество на Котел.
катя ЦОНкОВа

Ñ ÍÎÑÒÀËÃÈß, ÍÎ È Ñ ÍÀÄÅÆÄÀ
От стр. 1
И всичко това, независимо че
през последните вече почти три
десетилетия той беше яростно
отричан, влезе в учебните програми като най-черната дата в
българската история, а и телевизионната публицистика не остана назад в отричането на деня.
Този силно дискусионен характер на 9 септември ме кара
днес, след толкова много години, да си задам въпроса на какво се дължи неизтриваемата народна памет за тази дата.
Най-близкият до ума отговор
е, че събитията, предшествали
и най-вече последвали датата
9 септември 1944 г., наистина
се оказват повратни за съдбата на следвоенна България, на
нейните политически елити, но
и на повечето българи тогава, а
и на следващите поколения, та
до ден днешен.
Разбира се, като при всяко голямо историческо сътресение съдбите на хората тръгват в различни, често противоположни посоки. За едни 9 септември 1944 г. означава спасяване на живота – за осъдените
на смърт, за партизаните и нелегалните, които нямат шанс да
се преборят с полицията, жандармерията и армията, хвърлени срещу тях. За участниците в антихитлеристката съпротива, членовете и привържениците на БКП и ОФ той означава
и влизане във властта, поемане
на управлението на страната, издигане в политическата и социалната йерархия, което коренно
ще промени както техния, така и
живота на близките им. Съвсем
различен е обликът на 9 септември 1944 г. за онези, които са отстранени от властта, които заедно със семействата си са подложени на репресии, някои губят

живота си, а жизнените перспективи на други са прекършени.
Но не тези първи следдеветосептемврийски промени правят
датата толкова значима.
Истинското значение на 9
септември 1944 г. са големите
преобразования, извършени в четирите и половина десетилетия на
социалистическа България. Само в първите две
от тях, до средата на 60-те
години, България се променя напълно. На мястото на огромния брой малки ниви идват кооперативните полета; малките
фабрики и работилници,
предимно в преработвателната сфера, са заместени от предприятия в
добивната, металургичната и машиностроителната промишленост; безработицата изчезва, както и неграмотността, включително и сред българските турци.
Следва бързо развитие на
образователната система, която създава училища в почти всяко селище, множат се висшите
училища, най-вече с технически профил, предназначени да
подготвят инженерите, необходими за индустриализацията. Разраства се здравната система чрез създаването на болници и здравни пунктове, а и
подготовката на лекари, медицински сестри, фелдшери, медицинските грижи стават достъпни за всички. При това и образованието, и здравеопазването
са безплатни за ползващите тези услуги. Но не и за държавата.
Онези, които още помнят годините на социализма, знаят, че
не всичко беше прекрасно. Съществуваха множество проблеми, при това свързани с избро-

еното по-горе. Например обезлюдяването на селата след създаването на огромните АПК
(аграрно-машинни комплекси),
тъй като животът и трудът в града се оказаха по-привлекателни. Или проблемите с околната

среда, които пораждаше ускорената индустриалиация, символизирана от комините, бълващи черен дим. Да не говорим за
честите липси на различни стоки, на жилища и леки автомобили, за които се чакаше с години,
правеха се списъци и се събираха предварително средства.
Мога да изброявам още много неща, които ни възмущаваха,
срещу които през последните
години говорехме по събрания,
улици и в макар и малкото тогава медии – по българската телевизия и българското радио, по
националните и местните вестници, тогава задължително органи на различни институции.
Както се вижда, поне за мен като
историк, която професионално
се занимава с този период, картината на обществото, създадено след 9 септември 1944 г., съвсем не е еднозначна.

Защо тогава в началото на
2010 г. в телевизионна анкета
първо по значение политическо
събитие на ХХ в. се оказа именно 9 септември 1944 г.? Вярно е,
че тогава за него гласуваха само една четвърт от зрителите,
но много
по-малко гласове от Девети септември
получиха такива национално
значими
дати като спасяването
на българските
евреи,
обявяването на
независимостта и ИлинденскоПреображенското въстание.
Според мен основната причина за избора на 9 септември
1944 г. за събитие на ХХ в. беше
сравнението с днешната действителност. Всъщност съвременните българи оценяваха 9 септември 1944 г. в светлината на
10 ноември 1989 г. И сравнението не беше в полза на днешния ден.
На 10 ноември 1989 г. повечето българи открито говореха срещу системата, олицетворявана от втръсналия на
всички несмеяем лидер – Тодор Живков, срещу липсата на
стоки, срещу режима на тока
и т.н. Затова 10 ноември роди
огромни надежди. Обещанията
тогава се сипеха от всички страни. БКП/БСП се гордееше, че е
свалила дългогодишния дикта-

тор и е започнала промените,
които ще доведат до установяването на демократичен социализъм. Новосъздаденият опозиционен СДС се обяви за смяна на системата – отхвърляне
на социализма и налагане на
демокрацията, което ще освободи предприемаческия гений
на българина, всеки ще е свободен да избира професия, работно място, къде и как да живее,
кой да го представлява в парламента или в местната власт.
Чак ме хваща срам, когато
днес си припомням някои от
щедрите обещания. Например
онова на видни дейци на СДС
в началото на 90-те години, че
след аграрната реформа масата
на българина ще се огъва от богатата реколта, селяните ще заменят москвичите с мерцедеси,
а българите ще почиват на Майорка. Каква наивност!
Така че днес, 74 години след 9
септември 1944 г., когато започва да се изгражда социализмът,
и 29 години след като започна
неговото разрушаване, водещо
в оценката е сравнението.
Това сравнение показва, че
9 септември 1944 г. не е и няма
да бъде забравена дата. Защото се свързва с опитите да бъде изградено общество, в което на преден план стоят съграждането и грижата за широките слоеве на обществото, а не
само за богатите. Каквото и да
мислим за онази система, тя няма да се върне, но 9 септември
би трябвало да мотивира мислещите българи да се опитаме да
направим днешното общество
по-справедливо. За да не гледаме с носталгия към миналото, а
с надежда напред!
Проф. искра БаЕВа,
историк
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Диема
СРЯДА, 5 септември
06:30 „Женени с деца”сезон 6
07:30 „В.И.П”сезон 4
08:45 „Военни престъпления”
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 22
13:00 „В.И.П”сезон 4
14:00 „Военни
престъпления”сезон 11
14:50 „Черният списък”сезон 4
15:45 „Женени с деца”сезон 6,
2 епизода
16:45 „Тежка кавалерия”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 22
22:00 „Шест куршума”
00:20 „Транспортер”
01:20 Еротичен телепазар
03:20 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 6 септември
06:30 „Женени с деца”сезон 6
07:30 „В.И.П”сезон 4
08:45 „Военни
престъпления”сезон 11
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 22
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 1
14:00 „Военни
престъпления”сезон 11
15:00 „Черният списък”сезон 4
16:00 „Женени с деца”сезон 6,
2 епизода
17:00 „Пастирът”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 22
22:00 „Орелът” – приключенски екшън с уч. на
Чанинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг и др.
00:15 „Транспортер”
01:15 „Шест куршума” – криминален екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Джо
Фланиган, Анна-Луис
Плоуман

Виасат Хистори
сряда, 5 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 14
07:10 Треска за нефрит, еп. 9
07:35 Треска за нефрит, еп. 10
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 5
08:45 Големият див север, еп. 1
09:30 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 18
10:15 Риболовна надпревара,
еп. 2
11:00 Треска за дървени къщи,
еп. 3
11:55 Треска за дървени къщи, еп.
4
12:50 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 10
13:35 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 11
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 7
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 8
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 1
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 2
17:20 Ловът в Аляска, еп. 7
18:00 Каубои в студени води, еп. 3
18:50 Супер конструкция, супер
кола, еп. 8
19:45 Лъскави трошки, еп. 1
20:30 Как стават номерата, еп. 5
20:50 Как стават номерата, еп. 6
21:15 Риболовна надпревара, еп.
3
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 1
22:45 Коли срещу Америка, еп. 7
23:05 Коли срещу Америка, еп. 8
23:30 Лъскави трошки, еп. 1
00:15 Фойерверки: Живопис с
огън, еп. 6
четвъртък, 6 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 15
07:15 Треска за нефрит, еп. 10
07:40 Треска за нефрит, еп. 11
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 6
08:50 Големият див север, еп. 2
09:35 Лъскави трошки, еп. 1
10:20 Риболовна надпревара,
еп. 3
11:05 Треска за дървени къщи,
еп. 4
12:00 Треска за дървени къщи,
еп. 5
12:55 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 12
13:40 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 1
14:25 Търсачи на съкровища, еп. 1
15:10 Търсачи на съкровища, еп. 2
15:55 Австралийски търсачи на
злато, еп. 3
16:40 Австралийски търсачи на
злато, еп. 4
17:25 Ловът в Аляска, еп. 8
18:05 Каубои в студени води, еп. 4
18:55 Треска за дървени къщи, еп.
1
19:45 Лъскави трошки, еп. 2
20:30 Как стават номерата, еп. 7
20:50 Как стават номерата, еп. 8
21:15 Риболовна надпревара, еп.
4
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 2
22:45 Дървесните хора, еп. 2
23:30 Риболовът невъзможен,
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Най-гледаните
ПЕТЪК, 7 септември
06:30 „Женени с деца”сезон 6
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал, сезон 1
08:45 „Военни
престъпления”сезон 11
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър” ,
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 22
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 1
14:00 „Военни
престъпления”сезон 11
14:50 „Черният списък”сезон 4
15:45 „Женени с деца”сезон 6,
2 епизода
16:45 „Орелът”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 23
22:00 „Единакът” – криминален екшън с уч. на Джет
Ли, Джейсън Стейтъм,
Джон Лон, Девън Аоки,
Луис Гузман, Надин Веласкес и др.
00:10 „Транспортер”
01:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 8 септември
06:00 „Теория за големия
взрив”сезон 8
06:30 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:00 „Топ Гиър”
10:45 „Сигналът”
12:50 „Национална лотария”
13:20 „Агент Коди Банкс”
15:30 „Доставчикът”
17:30 „Изкуството на войната”
– криминален екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Доналд Съдърланд, Ан
Арчър, Мори Чейкин,
Майкъл Бийн и др.
20:00 „Да кажа или да не кажа?” – комедия с уч. на
Винс Вон, Кевин Джеймс,
Уинона Райдър, Дженифър Конъли, Чанинг Тейтъм, Куин Латифа и др.
22:15 „Пророчеството” – трилър с уч. на Никълъс
Кейдж, Чандлър Кантърбъри, Роуз Бърн, Лара
Робинсън
00:50 „Единакът”

НЕДЕЛЯ, 9 септември
06:10 „Гореща зона” – сериал
07:10 „Топ Гиър”
10:50 „Доставчикът” – екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Елиза Бенет, Лина Хийди,
Ралф Браун, Чарлз Денс
13:00 „Без багаж”
13:30 „Агент Коди Банкс: Дестинация Лондон”
15:20 „Пророчеството” – трилър с уч. на Никълъс
Кейдж, Чандлър Кантърбъри, Роуз Бърн, Лара
Робинсън
17:50 „Изкуството на войната: Предателството”
– екшън с уч. на Уесли
Снайпс, Локлин Мънро,
Раян Макдоналд, Рейчъл
Хейуърд и др.
20:00 „Американски тюлени:
Първична сила ”
22:00 „Операция Делта форс”
– екшън с уч. на Джеф
Фахи, Ърни Хъдсън, Роб
Стюарт, Франк Загарино
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 10 септември
06:20 „Женени с деца”сезон 6
07:20 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
08:45 „Военни
престъпления”сезон 11
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 23
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
14:00 „Военни
престъпления”сезон 11
15:00 „Черният списък”сезон 4
15:40 „Женени с деца”
16:40 „G.I. Joe: Изгревът на
Кобра”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 23
22:00 „Трафик на хора“ – екшън
с уч. Долф Лундгрен,
Тони Джа, Майкъл Джей
Уайт, Рон Пърлман, Селина Джейд, Питър Уелър,
Майк Допуд и др.
00:00 Транспортер”
01:00 „Американски тюлени:

еп. 1
00:20 Коли срещу Америка, еп. 7
петък, 7 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 16
07:10 Треска за нефрит, еп. 11
07:35 Треска за нефрит, еп. 12
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 7
08:45 Големият див север, еп. 3
09:30 Лъскави трошки, еп. 2
10:15 Риболовна надпревара,
еп. 4
11:00 Треска за дървени къщи,
еп. 5
11:55 Треска за дървени къщи, еп.
6
12:50 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 2
13:35 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 3
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 3
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 4
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 5
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 6
17:20 Дървесните хора, еп. 1
18:00 Каубои в студени води, еп. 5
18:50 Треска за дървени къщи, еп.
2
19:45 Лъскави трошки, еп. 3
20:30 Как стават номерата, еп. 9
20:50 Как стават номерата, еп. 10
21:15 Риболовна надпревара, еп.
5
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 3
22:45 Електричество и лед, еп. 1
23:30 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 5
00:15 Треска за нефрит, еп. 9
00:35 Треска за нефрит, еп. 10
събота, 8 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 17
07:10 Автоработилница “Последна спирка”, еп. 2
07:35 Лъскави трошки, еп. 6
08:20 Лъскави трошки, еп. 7
09:05 Риболовна надпревара, еп.
1
09:50 Риболовна надпревара, еп.
2
10:35 Електричество и лед, еп. 1
11:20 Електричество и лед, еп. 2
12:05 Електричество и лед, еп. 3
12:50 Електричество и лед, еп. 4
13:35 Електричество и лед, еп. 5
14:20 Електричество и лед, еп. 6
15:05 Електричество и лед, еп. 7
15:50 Електричество и лед, еп. 8
16:35 Треска за дървени къщи, еп.
4
17:30 Треска за дървени къщи, еп.
5
18:25 Дървесните хора, еп. 1
19:05 Дървесните хора, еп. 2
19:50 Търсачи на съкровища, еп. 2
20:35 Търсачи на съкровища, еп. 3
21:20 Ловът в Аляска, еп. 5
22:00 Мега превозвачи, еп. 1
22:45 Каубои в студени води, еп. 5
23:35 Треска за нефрит, еп. 8
23:55 Треска за нефрит, еп. 9
00:20 Треска за нефрит, еп. 10
неделя, 9 септември
06:05 72 опасни места за живеене,
еп. 4
07:00 Треска за нефрит, еп. 5

07:20 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 8
08:05 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 9
08:55 Риболовна надпревара, еп.
3
09:40 Риболовна надпревара, еп.
4
10:30 Каубои в студени води, еп. 1
11:15 Каубои в студени води, еп. 2
12:00 Каубои в студени води, еп. 3
12:45 Каубои в студени води, еп. 4
13:30 Каубои в студени води, еп. 5
14:15 Каубои в студени води, еп. 6
15:00 Каубои в студени води, еп. 7
15:50 Каубои в студени води, еп. 8
16:40 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 11
17:25 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 12
18:15 Треска за нефрит, еп. 7
18:35 Треска за нефрит, еп. 8
19:00 Треска за нефрит, еп. 9
19:20 Треска за нефрит, еп. 10
19:45 Ловът в Аляска, еп. 3
20:30 Коли срещу Америка, еп. 7
20:50 Коли срещу Америка, еп. 8
21:15 Най-трудното оцеляване
Аляска, еп. 1
22:00 Селекцията Великобритания, еп. 2
22:50 Добре дошли в ада: Хамелеонът, еп. 2
23:45 Австралийски търсачи на
злато, еп. 8
00:30 Фойерверки: Живопис с
огън, еп. 2
понеделник, 10 септември
06:05 Призраци от автоморгата,
еп. 2
07:15 Треска за нефрит, еп. 12
07:40 Треска за нефрит, еп. 1
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 8
08:50 Големият див север, еп. 4
09:35 Лъскави трошки, еп. 3
10:20 Риболовна надпревара, еп.
5
11:05 Треска за дървени къщи, еп.
6
12:00 Треска за дървени къщи, еп.
1
12:50 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 4
13:35 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 5
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 5
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 6
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 7
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 8
17:20 Дървесните хора, еп. 2
18:00 Каубои в студени води, еп. 6
18:50 Треска за дървени къщи, еп.
3
19:45 Лъскави трошки, еп. 4
20:30 Как стават номерата, еп. 11
20:50 Как стават номерата, еп. 12
21:15 Риболовна надпревара, еп.
1
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 4
22:45 Риболовът невъзможен, еп.
2
23:35 Големият див север, еп. 3
00:20 Царе на дърворезбата, еп. 6
вторник, 11 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 18
07:15 Треска за нефрит, еп. 1

Български

Първична сила” – екшън
с уч. на Майкъл Уърт,
Деймиън Чапа, Карен
Ким
03:00 Еротичен телепазар
05:15 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 11 септември
06:30 „Женени с деца”сезон 6
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
08:45 „Военни
престъпления”сезон 11
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 23
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
14:00 „Военни
престъпления”сезон 11
15:00 „Черният списък”сезон 4
16:00 „Женени с деца”сезон 6
16:30 „Изкуството на войната”
– криминален екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Доналд Съдърланд, Ан
Арчър
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 23
22:00 „Хелбой” – екшънфантастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден, Джефри Тамбор и др.
00:30 „Транспортер”
01:30 „Трафик на хора“ – екшън
с уч. Долф Лундгрен,
Тони Джа, Майкъл Джей
Уайт, Рон Пърлман
03:30 Еротичен телепазар
СРЯДА, 12 септември
07:00 „Женени с деца”сезон 6
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
08:45 „Военни
престъпления”сезон 11
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 23
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
14:00 „Военни
престъпления”сезон 11
15:00 „Черният списък”сезон 4
07:40
08:05
08:50
09:35
10:20

Треска за нефрит, еп. 2
Търсачи на съкровища, еп. 9
Големият див север, еп. 5
Лъскави трошки, еп. 4
Риболовна надпревара, еп.
1
11:05 Треска за дървени къщи, еп.
1
11:55 Треска за дървени къщи, еп.
2
12:50 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 6
13:35 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 7
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 7
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 8
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 9
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 10
17:20 Дървесните хора, еп. 3
18:00 Каубои в студени води, еп. 7
18:50 Треска за дървени къщи, еп.
4
19:45 Лъскави трошки, еп. 5
20:30 Как стават номерата, еп. 13
20:50 Как стават номерата, еп. 14
21:15 Риболовна надпревара, еп.
2
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 5
22:45 Треска за нефрит, еп. 11
23:05 Треска за нефрит, еп. 12
23:30 Автоработилница “Последна спирка”, еп. 3
23:50 Автоработилница “Последна спирка”, еп. 4
00:15 Австралийски търсачи на
злато, еп. 2
сряда, 12 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 1
07:10 Треска за нефрит, еп. 2
07:35 Треска за нефрит, еп. 3
08:00 Търсачи на съкровища, еп.
10
08:45 Големият див север, еп. 6
09:30 Лъскави трошки, еп. 5
10:15 Риболовна надпревара, еп.
2
11:00 Треска за дървени къщи, еп.
2
11:55 Треска за дървени къщи, еп.
3
12:50 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 8
13:35 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 9
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 9
15:05 Търсачи на съкровища, еп.
10
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 1
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 2
17:20 Дървесните хора, еп. 4
18:00 Каубои в студени води, еп. 8
18:50 Треска за дървени къщи, еп.
5
19:45 Лъскави трошки, еп. 6
20:30 Как стават номерата, еп. 15
20:50 Как стават номерата, еп. 16
21:15 Риболовна надпревара, еп.
3
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 6
22:45 Коли срещу Америка, еп. 9
23:05 Коли срещу Америка, еп. 10
23:30 Лъскави трошки, еп. 2
00:15 Фойерверки: Живопис с
огън, еп. 7

тв програми
16:50 „Женени с деца”сезон 7, 2
епизода
16:50 „Изкуството на войната:
Предателството” – екшън с уч. на Уесли Снайпс, Локлин Мънро
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 23
22:00 „Наказателят” – криминален екшън с уч. на
Томъс Джейн, Джеймс
Карпинело, Лора Харинг,
Уил Патън, Бен Фостър ,
Джон Пинет, Еди Джемисън и др.
00:30 „Транспортер”
01:30 Еротичен телепазар
03:40 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 13 септември
06:30 „Женени с деца”сезон 7
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
08:45 „Военни
престъпления”сезон 11
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 23
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“сезон 10
15:00 „Черният списък”сезон 4
16:00 „Женени с деца”сезон 7
16:30 „Хелбой” – екшънфантастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден, Джефри Тамбор и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 23
22:00 „Безпощадно” – екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Оливър Джаксън-Коен,
КарлГуджино, Били Боб
Торнтън, Адеуале Акинуйе-Агбайе , Том Беринджър, Майк Епс, Маги
Грейс, Муун Блъдгуд и
др.
00:00 „Транспортер”
01:00 Еротичен телепазар
четвъртък, 13 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 2
07:10 Треска за нефрит, еп. 3
07:35 Треска за нефрит, еп. 4
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 1
08:45 Големият див север, еп. 7
09:30 Лъскави трошки, еп. 6
10:15 Риболовна надпревара, еп.
3
11:00 Треска за дървени къщи, еп.
3
11:55 Треска за дървени къщи, еп.
4
12:50 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 10
13:35 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 1
14:20 Търсачи на съкровища, еп.
11
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 1
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 3
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 4
17:20 Дървесните хора, еп. 5
18:00 Каубои в студени води, еп. 1
18:50 Треска за дървени къщи, еп.
6
19:45 Лъскави трошки, еп. 7
20:30 Как стават номерата, еп. 17
20:50 Как стават номерата, еп. 18
21:15 Риболовна надпревара, еп.
4
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 7
22:45 Дървесните хора, еп. 3
23:30 Риболовът невъзможен, еп.
2
00:20 Коли срещу Америка, еп. 9
петък, 14 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 3
07:15 Треска за нефрит, еп. 4
07:40 Треска за нефрит, еп. 5
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 2
08:50 Големият див север, еп. 8
09:35 Лъскави трошки, еп. 7
10:20 Риболовна надпревара, еп.
4
11:05 Треска за дървени къщи, еп.
4
12:00 Треска за дървени къщи, еп.
5
12:55 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 2
13:40 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 3
14:25 Търсачи на съкровища, еп. 2
15:10 Търсачи на съкровища, еп. 3
15:55 Австралийски търсачи на
злато, еп. 5
16:40 Австралийски търсачи на
злато, еп. 6
17:25 Дървесните хора, еп. 6
18:05 Каубои в студени води, еп. 2
18:55 Треска за дървени къщи, еп.
1
19:45 Лъскави трошки, еп. 8
20:30 Как стават номерата, еп. 19
20:50 Как стават номерата, еп. 20
21:15 Риболовна надпревара, еп.
5
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 8
22:45 Електричество и лед, еп. 2
23:30 Царе на строителството с
дървен материал, еп. 6
00:15 Треска за нефрит, еп. 11
00:35 Треска за нефрит, еп. 12

ПЕТЪК, 14 септември
07:00 „Женени с деца”сезон 7
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
08:45 „Комисар Рекс“сезон 10
10:00 „Черният списък”сезон 4
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17,
12:00 „Кобра 11: Обади
се!”сезон 23
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър“сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“сезон 10
15:00 „Черният списък”сезон 4
16:00 „Женени с деца”сезон 7, 2
епизода
17:00 „Черна зора” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Тамара Дейвис, Джон Пайпър-Фъргюсън, Джулиан
Стоун и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 17
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера)сезон 23
22:00 „Воини на небето и земята” – приключенски екшън с уч. на Джиан Вен,
Киичи Накаи, Ван Ксуеки,
Джао Вей, Хаси Баген и
др.
00:30 „Транспортер”
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:50 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 15 септември
05:40 „Гореща зона” – сериал
06:40 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:10 „Топ Гиър”
10:50 „Черна зора” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Тамара Дейвис, Джон Пайпър-Фъргюсън, Джулиан
Стоун и др.
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Летяща крепост” – екшън с уч. на Бъг Хол,
Крис Оуен, Дон Джефкоат, Шон Макгоуан,
Едуард Финли, Джон
Лауглин, Джо Уилямсън и
др.
15:30 „Ченгета Джен – Х” – екшън с уч. на Никълъс Це,
Стивън Фунг, Сам Лий,
Даниел Ву и др.
18:00 „Безпощадно” – екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Оливър Джаксън-Коен,
събота, 15 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 4
07:05 Автоработилница “Последна спирка”, еп. 3
07:25 Лъскави трошки, еп. 7
08:10 Лъскави трошки, еп. 8
09:00 Риболовна надпревара,
еп. 5
09:45 Риболовна надпревара,
еп. 1
10:35 72 опасни места за живеене
16:40 Треска за дървени къщи,
еп. 5
17:35 Треска за дървени къщи,
еп. 6
18:30 Дървесните хора, еп. 3
19:10 Дървесните хора, еп. 4
19:50 Търсачи на съкровища, еп. 4
20:35 Търсачи на съкровища, еп. 5
21:20 Ловът в Аляска, еп. 6
22:00 Мега превозвачи, еп. 2
22:45 Каубои в студени води, еп. 6
23:35 Треска за нефрит, еп. 10
23:55 Треска за нефрит, еп. 11
00:20 Треска за нефрит, еп. 12
неделя, 16 септември
06:05 72 опасни места за живеене,
еп. 5
07:00 Треска за нефрит, еп. 6
07:25 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 10
08:10 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 11
09:00 Риболовна надпревара,
еп. 2
09:45 Риболовна надпревара,
еп. 3
10:35 Автоработилница “Последна спирка”
16:35 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 13
17:25 Търсачи на съкровища в
пустинята, еп. 1
18:15 Треска за нефрит, еп. 9
18:35 Треска за нефрит, еп. 10
19:00 Треска за нефрит, еп. 11
19:20 Треска за нефрит, еп. 12
19:45 Ловът в Аляска, еп. 4
20:30 Коли срещу Америка, еп. 9
20:50 Коли срещу Америка, еп. 10
21:15 Най-трудното оцеляване
Аляска, еп. 2
22:00 Селекцията Великобритания, еп. 3
22:50 Добре дошли в ада: Хамелеонът, еп. 3
23:45 Австралийски търсачи на
злато, еп. 1
00:30 Фойерверки: Живопис с
огън, еп. 3
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КарлГуджино, Били Боб
Торнтън, Адеуале Акинуйе-Агбайе , Том Беринджър, Майк Епс, Маги
Грейс, Муун Блъдгуд и
др.
20:00 „Златното дете” – екшън-комедия с уч. на
Еди Мърфи, Чарлз Данс,
Шарлот Луис, Джеймс
Хонг
22:00 „Четвъртият вид” –
трилър с уч. на Мила
Йовович,Елиас Котеас,
Уил Патън, Хаким Кае
Казим
00:00 „Наказателят” – криминален екшън с уч. на
Томъс Джейн, Джеймс
Карпинело, Лора Харинг,
Уил Патън
02:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 16 септември
06:00 „Гореща зона” – сериал
07:00 „Топ Гиър”
10:30 „Ченгета Джен – Х” – екшън с уч. на Никълъс Це,
Стивън Фунг, Сам Лий,
Даниел Ву и др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Да се посмеем”
14:00 „Имало едно време на
запад“ – уестърн с уч.
на Хенри Фонда, Клаудия Кардинале, Чарлз
Броснън, Джейсън Робардс и др.
17:30 „Воини на небето и земята” – приключенски екшън с уч. на Джиан Вен,
Киичи Накаи, Ван Ксуеки,
Джао Вей, Хаси Баген и
др.
20:00 „Американски тюлени:
Живи или мъртви”
– екшън с уч. на Тайлър
Кристофър, Бентли Мичъм
22:00 „Операция Делта форс:
Тревога” – екшън с уч.
Майкъл Макгрейди,
Джон Саймън Джоунс,
Тод Дженсън
00:15 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:40 Еротичен телепазар
понеделник, 17 септември
06:05 Призраци от автоморгата,
еп. 3
07:10 Треска за нефрит, еп. 5
07:35 Треска за нефрит, еп. 6
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 3
08:45 Големият див север, еп. 1
09:30 Лъскави трошки, еп. 8
10:15 Риболовна надпревара, еп.
5
11:00 Треска за дървени къщи, еп.
5
11:55 Треска за дървени къщи, еп.
6
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 1
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 2
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 3
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 4
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 4
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 5
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 7
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 8
17:20 Дървесните хора, еп. 7
18:00 Каубои в студени води, еп. 3
18:50 Треска за дървени къщи, еп.
2
19:45 Лъскави трошки, еп. 9
20:30 Как стават номерата, еп. 21
20:50 Как стават номерата, еп. 22
21:15 Риболовна надпревара,
еп. 1
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 1
22:45 Риболовът невъзможен, еп.
3
23:35 Големият див север, еп. 4
00:20 Царе на дърворезбата, еп. 7
вторник, 18 септември
06:05 GRIP: Автомобилното шоу,
еп. 5
07:15 Треска за нефрит, еп. 6
07:40 Треска за нефрит, еп. 7
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 4
08:50 Големият див север, еп. 2
09:35 Лъскави трошки, еп. 9
10:20 Риболовна надпревара,
еп. 1
11:05 Треска за дървени къщи, еп.
6
12:00 Треска за дървени къщи, еп.
1
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 5
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 6
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 7
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 8
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 6
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 7
15:50 Австралийски търсачи на
злато, еп. 1
16:35 Австралийски търсачи на
злато, еп. 2
17:20 Дървесните хора, еп. 8
18:00 Каубои в студени води, еп. 4
18:50 Треска за дървени къщи,
еп. 3
19:45 Лъскави трошки, еп. 10
20:30 Как стават номерата, еп. 23
20:50 Как стават номерата, еп. 24
21:15 Риболовна надпревара, еп.
2
22:00 Австралийски търсачи на
злато, еп. 2
22:45 Треска за нефрит, еп. 13
23:05 Треска за нефрит, еп. 14
23:30 Автоработилница “Последна спирка”, еп. 5
23:50 Автоработилница “Последна спирка”, еп. 6
00:15 Австралийски търсачи на

2
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Он еър
5 септември, СРЯДА
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Черните овце
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Инспектор Жо
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Директно
06:00 Брюксел 1
6 септември, ЧЕТВЪРТЪК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Черните овце
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Инспектор Жо
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Директно
06:00 Опорни хора

Фокс
Сряда, 5 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на
Земята
13:00 Последният човек на
Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Четвъртък, 6 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Пришиване
23:50 Касъл

Най-гледаните
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7 септември, ПЕТЪК
07:00 България сутрин
09:30 По следите на храната
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
14:15 Черните овце
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Инспектор Жо
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
8 септември, СЪБОТА
06:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
07:30 Стоманеният поглед
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
09:30 Джордж III – гениалният
луд крал
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
14:00 Тялом и духом
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Тялом и духом

21:30
22:00
23:00
00:30
01:00

Новините ON AIR
Забравени от Бога
Манолете – драма
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
9 септември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Момичето от Оз: Никол
Кидман
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:30 Чърчил – кръв, пот и
маслени бои
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
14:00 Тялом и духом
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
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 – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Влюбените – романтична
музикална драма, Франция/ Великобритания,
2011 г.; режисьор: Кристоф Оноре; в ролите:
Катрин Деньов, Киара
Мастрояни, Пол Шнайдер и др.
01:15 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Директно
06:00 Операция: История
- предаване с Росен
Петров

10 септември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Истината за мозъчните
увреждания
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Инспектор Жо
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Опорни хора
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
04:30 Директно
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
11 септември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Истината за преписването
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Инспектор Жо
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
04:30 Директно
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A

12 септември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Истината за витамините
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Инспектор Жо
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
04:30 Директно
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
13 септември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Истината за кражбите в
мола
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
04:30 Директно
05:00 Новините ON AIR

05:30 Опорни хора
14 септември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Истината за информационното претоварване
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни
16:30 Червената кралица
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
04:30 Директно
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
15 септември, СЪБОТА
06:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
07:30 Анджелина Джоли – поглед отвътре
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
09:30 Кисинджър
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
14:00 Тялом и духом
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Госпожица Юлия – драма
01:10 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
16 септември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Първата човешка стъпка
на Луната: Историята на
Нийл Армстронг
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:30 Кисинджър
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
14:00 Тялом и духом
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Дъщеря на закона
23:00 Хиляда пъти лека нощ
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров

00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Петък, 7 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Пришиване
14:25 Касъл
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришълецът срещу хищника
00:10 Семейство Голдбърг
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Събота, 8 Септември
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:10 Смахнатият професор
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Остатъците от деня
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Смахнатият професор 2
21:40 От Ел Ей до Вегас
22:10 Куантико
23:05 Последният човек на
Земята
23:30 Последният човек на
Земята
23:55 Пришиване
00:50 Пришиване
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви

03:15
04:00
04:45
05:35

Вторник, 11 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на
Земята
22:30 Последният човек на
Земята
22:55 Хавай 5-0
23:50 Касъл
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Сряда, 12 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на
Земята
13:00 Последният човек на
Земята
13:30 Хавай 5-0
14:25 Касъл
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме

00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Четвъртък, 13 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Петък, 14 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Хищници

00:15 Семейство Голдбърг
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Събота, 15 Септември
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:15 Смахнатият професор 2
12:25 Кости
13:25 Кости
14:20 Шпионски игри
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Светкавицата
19:30 Такси 2
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на
Земята
23:20 Последният човек на
Земята
23:55 Пришиване
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 От Ел Ей до Вегас
Неделя, 16 Септември
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Добро куче!
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Такси 2
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Светкавицата
19:30 Вавилон
22:20 Богатството
23:35 Хищници
01:40 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:20 Живите мъртви
05:10 Светкавицата

Понеделник, 17 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Добро куче!
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
21:55 Богатството
23:10 Хавай 5-0
00:00 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
Вторник, 18 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на
Земята
22:30 Последният човек на
Земята
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник

Живите мъртви
Живите мъртви
Светкавицата
От Ел Ей до Вегас

Неделя, 9 Септември
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:10 Бръснарницата 2: Отново в бизнеса
12:10 Кости
13:05 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Смахнатият професор 2
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Светкавицата
19:30 Шпионски игри
22:00 Чикаго
23:05 Пришълецът срещу хищника
01:05 Живите мъртви
02:05 Живите мъртви
03:10 Живите мъртви
04:15 Живите мъртви
05:10 Светкавицата
Понеделник, 10 Септември
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Бръснарницата 2: Отново в бизнеса
14:50 Семейство Голдбърг
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
21:55 Богатството
23:15 Касъл
00:10 Касъл
01:05 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът
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БЯЛА КРЪСТОСЛОВИЦА

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

Êðúñòîñëîâèöàòà ñå ïîïúëâà, êàòî îòãîâîðèòå íà çàäàäåíèòå âúïðîñè ñå ðàçäåëÿò ñ òúìíè êâàäðàò÷åòà, êîèòî ñëåäâà äà ïîñòàâèòå. Öèôðèòå,
разположени вдясно и отдолу на кръстословицата,
показват броя на квадратчетата в реда.

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ È ÎÒÂÅÑÍÎ:
1. Ïëàíèíà, íàìèðàùà ñå íà ãðàíèöàòà ìåæäó
Åâðîïà è Àçèÿ.
2. Íàñèï çà èçêà÷âàíå íà îðúäèÿ.
3. ×èëèéñêà êèíîàêòðèñà - “Êëåîïàòðà”.

ВОДОРАВНО:
А . Бели кръвни клетки.
Б. Представител на гръцко учение от IV-V век пр. Хр. Преследване на дивеч.
В. Ред за измерване на прав ъгъл (мн.число).
Г. Японски художник от началото на XIX в. - Авиатор.
Д. Тракийско племе - Едноцифрено число.
Е. Град в Австралия - Дете без родители.
Ж. Мярка за повърхнина - Град в Северна Италия.
З. Единица за мощността на ядрен взрив.
И. Проводник на мозъчни инпулси - Музикална нота.
Й. Централен вход на обществена сграда (мн. число).
К. Жребец - Героиня на Герхарт Хауптман от “Самотни хора”.
Л. Част от човешкия скелет - Героиня на П. Яворов от
“В полите на Витоша”.

4. Äÿñíàòà ñòðàíà íà ñìåòêîâîäíà
êíèãà ñúñ ñóìèòå, ïîñòúïèëè çà ñìåòêà
íà êëèåíòà (áàíê).
5. Íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åí ðîìàí îò Àë. Òîëñòîé.
6. Çàíàÿò÷èÿ, êîéòî èçðàáîòâà óêðàøåíèÿ
îò çëàòî.
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БУКВЕНА ЗАДАЧА
ЗАМЕСТЕТЕ ЕДНАКВИТЕ БУКВИ С ЕДНАКВИ ЦИФРИ .ИЗБОРА СИ НАПРАВЕТЕ ТАКА,
ЧЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЕДИНСТВЕНИЯ
ВЪЗМОЖЕН ВЕРЕН ОТГОВОР ЗА ОЗНАЧЕНИЯ СБОР. ЗА УЛЕСНЕНИЕ ЗАМЕСТЕТЕ
БУКВАТА “Д” С ЦИФРАТА “4”.
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ОТВЕСНО :
1. Морски демон (библ.) - Термин в шахмата.
2. Много хубаво питие (прен.) - Музикален знак.
3. Жената на Христо Ботев - Синтетичен каучук.
4. Стихосбирка от Блага Димитрова Вечнозелено южно растение.
5. Винен сорт грозде Името на италианската киноактриса Мангано.
6. Средство, служещо за залепване - Град в Германия.
7. Необразован човек - Название, наименование.
8. Роман от Стивън Кинг - Етилов алкохол Герой от филма “Пилето”.
9. Български болярин от XI век - Столицата на Гвинея.
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минути

Български
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ВОДОраВНО: Компромиси. Екарисаж. „Кара Танас”. САТ. Гора. Каланетика. Иносан. Кавалер. Тост.
Арама. Токи. Ватерло. Ритор. Тар. Налбанти. „Ако”. Намеса. Ен. Ив. Анс. Алома. Китари. Каса. Хан. Амил.
Одаи. Ени. Врана. Бриг. ТЕЦ. „И ти си”. Скот. „Тя”. Асо. „Асие”. Инар. Таз. Тенисист. Математика. Ягорида. Есе. Иман. Бог. Алели. Патрони. Гренадин. ЕИМ. Том. Орев. Асанор. Каната. Абати. Тримаран. Тат.
Аделина. Илитон. Ково. Анализа. Илава. Орар.
ОТВЕсНО: Кока-кола. „Аор”. Тесте. Ограда. Малак. Мандати. Иан. Гребен. Управител. Анестезия.
Евала. Рана. Асоциация. Сган. Тил. Хотел. РАМ. Виола. Ини. Матев. Среда. Аз. Миниране. Стилист. Сак.
Танк. Динари. Писател. Яма. Нили. Орбит. Промил. Деси Слава. АТЕА. Рата. Кантон. Есте. Ров. НАТО. Таи.
„Американа”. Сарин. Оман. Цигари. Ска. Истин. Ко. Соната. Американ. Имитатор. Фар. Мокасини. Осанка. Отава. Жамаро. Алигатор. Аниматор.
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За Купата на Лига Европа

Лудогорец разгроми Торпедо Кутаиси
Лудогорец ще играе в групите на Лига
Европа! Българският
шампион си извоюва
това право, след като
направи на пух и прах
грузинския Торпедо
в плейоф реванш от
втория по сила турнир. "Орлите" разбиха съперника си с 4:0
и не оставиха никакво съмнение, че са подобрият отбор.
Първото попадение за "орлите" отбеляза Вирджил Мисиджан още в шестата минута, а
в 37-ата Густаво Кампаняро уд-

вои. През втората част българският шампион вкара още два го-

Шампионска лига
сезон 2018/2019

Група А
Атлетико Мадрид
Борусия (Дортмунд)
Монако
Брюж

Група Е
Байерн (Мюнхен)
Бенфика
Аякс
АЕК (Атина)

Група В
Барселона
Тотнъм
ПСВ Айндховен
Интер

Група F
Манчестър Сити
Шахтьор (Донецк)
Лион
Хофенхайм

Група С
Пари Сен Жермен
Наполи
Ливърпул
Цървена звезда

Група G
Реал Мадрид
Рома
ЦСКА (Москва)
Виктория (Пилзен)

Група D
Локомотив (Москва)
Порто
Шалке 04
Галатасарай

Група H
Ювентус
Манчестър Юнайтед
Валенсия
Йънг Бойс

Мачовете от груповата фаза започват на 18 септември. Съгласно обичайната схема срещите от
единия комплект 4 групи ще се играят във вторник, докато тези от втория комплект - в сряда, като ще има ротация.

Лука Модрич играч на годината
Халфът на
Реал Мадрид
Лука Модрич
беше избран
за играч на
годината на
УЕФА. Това е
първи подобен приз за
хърватина,
който беше
обявен и за
най-добрия
футболист на Мондиал 2018, където с националния си тим завоюва сребърния медал на първенството. Той спечели наградата в конкуренцията с
бившия си съотборник Кристиано Роналдо и нападателя на Ливърпул Мохамед Салах.
Зад тях останаха Антоан Гризман, Лионел Меси, Килиан Мбапе, Кевин де Бройне, Рафаел Варан,
Еден Азар и Серхио Рамос. В допитването участваха 55 спортни журналисти, представители на страните - членки на УЕФА.
През изминалия сезон Модрич стана носител на
Шампионската лига с Реал за трети пореден път, като в турнира се отчете с по един гол и една асистенция в 11 мача. В първенството на Испания през
изминалата кампания той изигра 26 срещи с две
попадения и шест асистенции. Играчът беше обявен и за най-добър халф на годината.

ла чрез Кампаняро
в 59-ата и Вандерсон в 61-ата минута.
Наставникът на
българския шампион Пауло Аутуори
направи една промяна в сравнение с
титулярите от първия двубой между двата тима. Под
рамката на вратата застана Ренан
за сметка на Хорхе
Броун.
Първият
мач
между двата отбора в Грузия завърши 1:0 за Лудогорец.

Групите в Лига Европа
за сезон 2018/2019
А: Байер Леверкузен, ЛУДОГОРЕЦ, Цюрих, АЕК Ларнака
B: Залцбург, Селтик, РБ Лайпциг, Розенборг
C: Зенит, ФК Копенхаген, Бордо, Славия Прага
D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо Загреб, Спартак Търнава
E: Арсенал, Спортинг Лисабон, Карабах, Ворскла
Полтава
F: Олимпиакос, Милан, Бетис, Дюделанж
G: Виляреал, Рапид Виена, Спартак Москва, Глазгоу Рейнджърс
H: Лацио, Олимпик Марсилия, Айнтрахт Франкфурт,
Аполон Лимасол
I: Бешикташ, Генк, Малмьо, Спарта Сарпсборг
J: Севиля, Краснодар, Стандард Лиеж, Акхисар Беледиеспор
K: Динамо Киев, Астана, Рен, Яблонец
L: Челси, ПАОК, БАТЕ Борисов, Видеотон
Мачовете от турнира стартират на 20 септември,
а финалът на надпреварата е на 29 май 2019 г. на
Олимпийския стадион в Баку.
Пълната програма на Лудогорец:
Лудогорец - Леверкузен (20 септември, 22 часа)
Цюрих - Лудогорец (4 октомври, 19,55 часа)
АЕК Ларнака - Лудогорец (25 октомври, 19,55 часа)
Лудогорец - АЕК Ларнака (8 ноември, 22 часа)
Леверкузен - Лудогорец (29 ноември, 19,55 часа)
Лудогорец - Цюрих (13 декември, 22 часа)

Н

ационалката на
България за "Фед
Къп" Елица Костова спечели титлата на
двойки на турнира по тенис на червени кортове в
унгарската столица Будапеща с награден фонд
60 хиляди долара. Българката и Улрике Ейкери
(Норвегия) победиха на
финала представителките на домакините Далма
Галфи и Река-Лука Яни с 2:6,
6:4, 10-8 за 74
минути.
Габриела Михайлова и Хюлия Велиева спечелиха
трофея на двойки при жените на Държавното лично първенство по тенис
на червените кортове на
ТК "Хемус" във Велико Търново. Водачките в схемата разгромиха на финала поставените под номер 2 Александрина Илиева и Цвети Йотова с 6:1,
6:2 за по-малко от час.
Петя Аршинкова спечели титлата на Държавното лично първенство по тенис за жени. На
финала Аршинкова побе-

ди с 6:0, 6:4 Хюлия Велиева.
Петя Аршинкова спечели втора титла в турнира на смесени двойки,
след като заедно с Александър Лазаров, поставени под номер 1 в схемата, победиха с 6:1, 4:6, 10:2
подгласниците си Габриела Михайлова и Пламен
Милушев.
Александър Лазаров
от ТК "Дема" спечели за
първи път в кариерата си
титлата
на сингъл,
побеждавайки на
финала
Габриел Донев от НСА с
6:4, 6:1 за 83 минути.
Ден след влизането
си в групите на Лига Европа Лудогорец реализира
пореден престижен изходящ трансфер, след като продаде Вирджил Мисиджан на новака в Първа Бундеслига Нюрнберг за
5 милиона евро. Към договора между двата клуба
е включена клауза, според
която българският шампион ще получи и процент
от бъдеща продажба на
холандското крило.

В няколко
изречения

5.IX. - 11.IX.2018 г.

Три
нулеви
равенства

„А”
група,
VII кръг

ВЕРЕЯ - СЛАВИЯ 0:0
Черно море - Витоша (Бистрица) 1:0
1:0 Милев (3-а)
СЕПТЕМВРИ - ЕТЪР 0:2
0:1 Румен Руменов (25')
0:2 Даниел Младенов (64')
БОТЕВ (ПД) - ЦСКА-СОФИЯ 0:0
ЛЕВСКИ - БЕРОЕ 1:0
1:0 Белмонт (51)
БОТЕВ (ВРАЦА) - ЛОКОМОТИВ (ПД) 0:0
ЛУДОГОРЕЦ - ДУНАВ 3:1
1:0 Лукоки (26)
2:0 Кешерю (51)
3:0 Кешерю (53)
3:1 Коконов (76)

Временно класиране
1.Левски
7
2.ЦСКА-София
7
3.Лудогорец
7
4.Берое
7
5.Черноморе
7
6.Локомотив (Пловдив) 7
7.Ботев (Пловдив)
7
8.Славия
7
9.Витоша (Бистрица) 7
10.Етър (В. Търново) 7
11.Ботев (Враца)
7
12.Дунав (Русе)
7
13.Септември (София) 7
14.Верея
7

6
5
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
0

1
1
2
3
3
1
1
3
0
1
1
0
1
2

0
1
1
1
1
3
3
2
4
4
4
5
5
5

12:4
13:2
8:3
10:4
9:9
7:8
7:4
8:7
5:8
5:8
6:12
8:13
6:11
0:11

19
16
14
12
12
10
10
9
9
7
7
6
4
2

ДВОЙКИТЕ в 1/16-ина
финалите за купата на
България сезон 2018/2019 г.
Ботев (Гълъбово) - Витоша (Бистрица)
Несебър - Лудогорец
Локомотив (Горна Оряховица) - Дунав
Добруджа - Локомотив (София)
Представителят на Зона Югозапад - Берое
ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив)
Арда (Кърджали) - Черно море
Черноморец (Балчик) - Ботев (Враца)
Кариана (Ерден) - Септември (София)
Представителят на Зона Север – Верея
Поморие - Локомотив (Пловдив)
Пирин (Благоевград) - Славия
Монтана - ЦСКА
Литекс - Етър
Струмска слава - Царско село
Представителят на Зона Югоизток – Левски
Победителите в този етап се излъчват в един
мач на директна елиминация. При равенство в
редовното време са предвидени продължения
и евентуално дузпи. Мачовете ще се играят между 25 и 27 септември.
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Заедно с песента
Национален фестивал "Сребро в косите,
песен в душите край морето на Бургас"
Първият национален фестивал се
открива на 29 и 30.IX.2011 г. Организира се и се провежда от сдружение "СП-2004 - Бургас" с любезното съдействие на Община Бургас
в лицето на зам.-кмета по културата Йорданка Ананиева и под егидата на кмета Димитър Николов.
Целта на фестивала е социалната адаптация на хората от третата,
"сребърна" възраст, както и съхраняване, развиване и популяризиране на най-доброто от богатата песенна съкровищница на България.
Той от своя страна спомага да се
поддържат културните взаимоотношения между самодейните пенсионерски колективи от страната.
Независимо че в страната се провеждат множество фестивали и събори по различни поводи, оказа се,
че интересът и към нашия първи
опит бе голям. Може би екзотичното географско местоположение на
Бургас и признанието, че е най-добрият град за живеене, да са спомогнали за това на първо време, а
впоследствие и добрата организация от наша страна.
Общото решение беше да му измислим красиво име, да се провежда поне два дни в края на летния
сезон, да няма състезателен характер, за да са доволни всички
от емоцията, която ще изпитат, в
замяна на това всеки участник да

получи красива грамота и сувенир с морска тематика за спомен,
а за певческите състави - и красиви статуетки.
Започнахме първата година с
по 30-35 певчески състава на ден,
до 20 индивидуални изпълнители
и общо над 500 участници. През
всичките тези седем години досега всяка изминала година броят на
участниците и като певчески състави, и като дуети, и като индивидуални изпълнители е нараствал,
макар и незначително, поради финансови причини естествено, но
все пак не е спадал, като миналата 2017 г. достигнахме до 128 състава и над 850 участници.
Посветихме този фестивал на 1
октомври - Международния ден
на възрастните хора, т. е. на "сребърната възраст", както подсказва
и името на фестивала - "Сребро в
косите, песен в душите...".
В тяхна чест на втория ден след
приключването му организираме
тържествен галаконцерт "Бургаски
вечери" с участието на по-атрактивните певчески състави и изпълнители, най-вече от други населени
места, които желаят да участват и
могат да си позволят лукса да преспят в семейните хотелчета на кв.
Сарафово, а на другия ден да разгледат и да се насладят на забележителностите на Бургас и морето.

Дългогодишно приятелство
Дружбата
между
пенсионерския клуб
„Мъдрост” – гр. Мъглиж, с председател
Костадин Мавродиев и
зам.-председател Йовка Кичукова и пенсионерския клуб СП-2004
„Морски звуци” с председател Вяра Андонова продължава повече
от 10 години с редовни посещения и срещи
почти всяка година.
През 1917а срещата
бе в Бургас. Това
лято поканата към
Бургас отправиха от
Мъглиж.
Тя съвпадна с почивката
на певческия състав „Морски звуци”
към клуба.
Вяра Андонова благодарение
на многогодишния си
организационен опит
винаги намира начин
и подход да се справи
с възникнала ситуация.
Тя се обърна към нашия клуб „Три сестри”
– кв. Банево, с председател Мария Темелкова с покана да участваме на срещата в Мъглиж с двата певчески

състава – фолклорен с
ръководител Теодора
Иванова и певчески –
„Пейте с нас”, за стари
градски песни и шлагери с ръководител Красимир Кръстев.
Бяхме щастливи да
участваме в срещата.
Осигурихме присъствието на всички членове на двата състава.
Г-жа Андонова винаги
ни е подкрепяла и раз-

дателя на пенсионерския клуб „Мъдрост”.
В обширния и просторен клуб ни бе подготвен обяд. След това
двата състава изнесоха
програма – много песни, танци и нови приятели. Това ни зареди
емоционално. Нощувката беше в хотел, бивше общежитие, с много добри условия. Сутринта се срещнахме на

палвала вярата, желанието да пеем и да се
развиваме, за което сме
й благодарни. Тя ни зарежда с младежкия си
дух и неизчерпаемата
си енергия.
В Мъглиж ни посрещнаха в пенсионерския
клуб с пита и здравец.
Поздравления бяха отправени от зам.-кмета
на Мъглиж и предсе-

кафе и закуска в клуба,
след което продължихме с индивидуалните изпълнения и танци. Пожелахме си нова
среща в Бургас.
Благодарим на ръководството на пенсионерския клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж.
Надежда СТАНЧЕВА,
СП-2004, ПКК „Три
сестри” – кв. Банево

Така даваме възможност на доброжелателните административни
ръководители да отпуснат по един
безплатен автобус като награда за
възрастните хора в чест на техния
празник – 1 октомври.
Фестивалът „Сребро в косите,
песен в душите” е наша скъпа ро-

У

важаеми пенсионери,
Новият съюз на
пенсионерите се обръща към всички вас с призив за неотложно и бързо обединение на пенсионерите и възрастните хора от страната.
Нашият съюз е учреден през юни 2018 г.
в името на борбата на
пенсионерите за достоен живот.
Отидоха си 30 преходни години от социализъм към капитализъм. Посоката си я избрахме ние, гражданите на републиката. Днес
още продължаваме да
живеем с надеждата, че
скоро по-доброто ще
настъпи. Но това не се
случва.
На мястото на безплатното здравеопазване се настани скъпото търговско обслужване. Няма го достигнатото ниво на образование.
Налице са полуграмотност, неграмотност и
закриване на училища.
Вместо заетост в материалното производство
се шири висока безработица и емигриращи
трудови и интелектуални ресурси. Липсват
квалифицирана работна ръка и технически кадри за оцелелите предприятия. За обезпеченост на новоизграждащи не може и да се помисли. Не са налице разработени краткосрочни
и дългосрочни стратегии за развитие на държавата, базиращи се на
предизборни обещания
и гарантиращи необходимия икономически
растеж. Разработват се
визии за развитие, които са възможни варианти за реализиране на добри намерения. Но в условията на утвърдения
либерален модел без
ролята и твърдата ръка
на държавата – собственик и добър стопанин,
това трудно ще се случи. Нацията се топи. От
9 млн. останахме 7 млн.

жба и ние влагаме много любов и
всеотдайност за неговото организиране. Щастливи сме, че от тази
година наш медиен партньор е любимият ни вестник „Пенсионери”.
Вяра Андонова,
председател на СП-2004 - Бургас
и организатор на фестивала

Обръщение
на ръководството на
Нов съюз на пенсионерите

души със задълбочаваща се тенденция.
Всичко това не
стряска управляващите. Дори не ги обезпокоява. Все едно нищо
не се случва.
Тежко е положението на пенсионерите
– настоящи и бъдещи.
Трудът, който са отдали за изграждане на
материалната база за
мечтаното демократично общество, не се
зачита справедливо.
Нещо повече – управляващите смятат, че
пенсионерите са на изчезване, и с това се успокояват. Нима не забелязват, че днешното
поколение са утрешните пенсионери и парадоксално не ги включват в бъдещите социални разчети.
Отсъства тревога и
в малцината бързо забогатели незнайно как
люде. На фона на неясната глобална картина
управляващите показват неориентираност,
което предвещава драматичната съдба на бъдеща България.
Нов съюз на пенсионерите с тревога и задълбоченост анализира всички обстоятелства и факти. Ние не
приемаме досегашното отношение на изредилите се четвърт век
властимащи, законотворци и политически
сили. Тяхната пренебрежителност към нас
и по-голямата част от
българския народ не
ни е нужна. Ние, двумилионното пенсионерско съсловие, сме
незаобиколим фактор.
Срещу социалната несправедливост ще търсим взаимодействие

с неправителствените организации, гражданските сдружения и
всички необвързани
политически хора за
обединение на усилията срещу повсеместната неправда, търсейки
промяната.
Предупреждаваме
тези, на които многократно гласувахте доверие да ни управляват, че ако не предприемат бързи и ефективни мерки за промяна,
силата на обединените пенсионери ще стане неудържима.
А те са: преизчисляване на пенсиите, повишаване на дохода и
социалната осигуреност на работещите бъдещи пенсионери, ликвидиране на безработицата и връщане на
емигриралите българи, поносимо здравно
обслужване, адекватно
отношение към хората
в неравностойно положение и в крайна сметка обръщане посоката
на демографския срив,
граничещ с геноцид.
По тези крещящи
въпроси на обществото нашият съюз ще
проведе срещи с други пенсионерски сдружения, за да предприемем обединителни
действия на национално равнище.
Господа управляващи,
Не забравяйте максимата, която гласи:
„Ако едно общество
не може да помогне на
мнозината бедни, то не
може да спаси и малцината богати!!!“
Историята го е доказвала!
Председател
инж. Петър Петров
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Изкуството не понася суетата
тира на по-стара възраст,
да се хвърля в интересни
и модерни неща на 70 и
повече години. Винаги е
била откровена и в изкуството, и в живота, а зрителят цени това.
Мисля, че тази нейна
лудост в хубавия смисъл
на думата ме накара гоне иска да стъпи повече пълни салони. Това бедини след смъртта й да
на сцена. "Аз без Кольо ше едно представление
се съглася за изложбане искам"...и нещата бя- за вечността, за безкрая.
та "Мигновения" с нейха тръгнали доста фатал- Зрителите оставаха безните актови снимки, дено. Майка ми се затвори мълвни. За него мама взе
ло на фотографа художв себе си, пенсионира се, „Аскеер” през 1995 г.
ник Юлиян Табаков. Разсъс съпруга си никола тодев
разболя се тежко и искаТя си беше човек на
бира се, за това получих и
От стр. 1
виждала е в нея нещо, кое- ше да си отива при него. предизвикателствата,
много упреци. Тази фотоДимитровградският то после може да израсне. Какво ли не направих, за обичаше ги. От друга страсесия приживе беше поМама не беше крайно да я отрезвя, дори й казах, на пък, умееше да напъле театърът, който тя със
следната и много предизсигурност много обича- сантиментална. Ние с ба- че ако ще си ходи при тат- ва със съдържание превикателна "роля" на акше, защото той е свързан ща ми бяхме сантиментал- ко, отиваме и двете. В то- карваното сама със себе
трисата Златина Тодева.
с младостта й. Аз пък се ните в семейството. Сил- ва време аз вече бях в теа- си време. Можеше с часоТя усещаше, че си отива,
раждам, когато те са за ният човек при нас беше тралната академия в класа ве да стои сама в стаята,
личеше си и по погледа.
първи път в Димитров- тя. Ако трябва да кажа ед- на Юлия Огнянова и тя за- да чете вестник или нещо
Тя казваше: "Аз вече съм
но качество, което да от- почваше да поставя "Заб- друго. Може би си е гоград.
много поБаща ми Никола Тодев кроя, това беше силата й. равени от небето". В то- ворила мислено със себе
вече горе,
беше с удивително чув- Аз много рядко съм я виж- зи момент майка живее- си и явно имаше какво да
отколкоство за хумор, а мама бе- дала да плаче. Дори кога- ше в село Солища в Родо- си каже.
то тук", но
ше по-прибран човек, зо- то й беше тежко за смър- пите, имаме къща там. И
Майка ми винаги общудо последдия Риби. И двамата ня- тта на тате, дори и накрая, един ден пристига Юлия ваше с много млади хора.
но не се отмаха ВИТИЗ. Той се шегуО г н я н о в а Беше като майка на всичказа да имваше, че е попаднал лес директо- ки, но никога не е била напровизира
ко случайно в професира на Смо- зидателна към младите,
и експерията, докато тя е актриса
лянския те- включително и към мламентира. Аз
от най-чиста проба. Баща
атър. Тряб- дите си колеги. Още като
много дълми обичаше да казва: "Има
ва да е било млада е била такава, тогаго време
един артист в семействодве-три го- ва още й излиза прякорът
пазех тези
то и това е Златина."
дини след Мама Злата.
снимки Те
Той бил стажант-аксмъртта на
През април 2006-а в
бяха праветьор в Пазарджишкия тетатко. Каза- "Сълза и смях" реших да
ни през януатър. Трябвало да чака
ха, че няма й направя бенефис - 80 гоари 2007,
на гарата младата колежда си тръг- дини Златина Тодева. Ревидяха бял
ка Златина Тодева, коянат, дока- ших, че е хубаво да напрасвят през
то идва от Стара Загора
то майка вя едно представление, с
април 2015.
гергана тодева
да замени актриса в Пане приеме което да отбележим юбиПазих ги 8
зарджишкия театър. Стои
да играе в лея. Тя по това време бе- вам. Такъв тип, такъв ха- години.
той на гарата с букет цветя
спектакъ- ше на периоди: ту не беше рактер -силен!
Моята идея беше да пои слиза майка ми от влала. Тя се добре, ту се подобряваше.
В нея имаше хем аван- кажа, че животът е безка, а тя беше красива жеп р о т и в е - Харесах много един текст, тюризъм, хем педантич- краен. Че тялото е само
на. Не защото ми е майше, съпро- който се казваше "Мърт- ност в преследването на наша спирка и като такава
ка, но така мисля: не беше
тивляваше, вият дом" на Янис Рицос. целите. Хвърляше се с из- то няма грозни и отблъскот най-големите красавино накрая Получихме една малка ключителен хъс към вся- ващи моменти. Това беше
ци, но имаше излъчване
прие. Може субсидия за бенефиса и какви театрални неща. То- и метафора за силата на
и определено беше мнода се каже, започнахме работа с ма- ва, че е била голямо име, духа на Златина Тодева.
го хубава жена. Баща ми
че театъ- ма, Мария Сапунджиева не й даваше основание Тогава си спомних майотвел майка ми в хотел,
рът я вър- и Вяра Коларова. Репети- да отказва предизвика- ка млада, дори си я предкъдето я настанил заедно
на към жи- раме вкъщи, залата беше телства.
ставих още по-млада, отс валентин ганев
вота, а аз запазена, афиши и всичсъс сомнамбулка, за кояБеше много работос- колкото изобщо я помня
то, оказва се, той е знаел. когато усещаше, че й ид- винаги ще съм благодар- ко друго е готово, а ма- пособна, но пак казвам - или съм я виждала дори.
Просто баща ми харесал ва часът, много мъжки на за това на Юлия Огня- ма се разболя. И аз я ос- беше си авантюрист. С го- В зората на кариерата си
мама още на гарата и ре- посрещаше нещата. Май- нова.
лемия наш тя е била много близка с
По тошил да й погоди някакъв ка например никога не е
режисьор големия поет Пеньо Пеномер, който да му помог- страдала, че до 65-тата си ва време
Д и м и т ъ р нев. Казвам близка, нине да се сближат. По-къс- година не е била на со- аз бях
Гочев, кой- що друго. Двамата са бино майка ми казваше: "Той фийска сцена и на щат в на кварто е в Гер- ли големи приятели. Мами направи номер, а аз му столицата. За нея беше ва- тира в
мания и с ма казваше за Пеньо, че
го върнах, като се омъжих жно да играе независимо С о ф и я ,
когото бя- освен изключителен покъде.
майка
за него!"
ха много ет е бил много добър чоМама дължи едни злат- д о й д е
Майка ми си имаше
близки, тя век. Всички догадки за
своите трънливи пътеки в ни години в кариера- при мен
пътуваше друг тип връзка на майка
различните периоди. Кре- та си на режисьора Лю- п р о с т о
на много ми с Пеньо Пенев са пълпеше я това, че беше си- бен Гройс. Така стана, че да не е
стари го- ни измислици и жълтини.
лен човек, изключително замести актриса в едно сама. И
дини. Игра
Ако беше жива сега,
силен. Минала е през мно- представление на Любен това няв Грац в не- майка ми щеше да бъде
го трудности, защото ба- Гройс и изведнъж с него как й дагова поста- много признателна на
ща й, моят дядо, е бил цар- много се харесаха, стана- де криле
новка тол- Димитровградския теаски офицер. Белене, лаге- ха си взаимна слабост. От- за нейкова въз- тър за тази награда "Лери, знаете как е било тога- там нататък тя игра във ния кърастна, че генда на българския теава, но това не беше тема всички негови постанов- сен реаз се при- тър". Преди няколко годиза разговор в семейство- ки и направи в Пловдив несанс,
теснявах, ни същият този театър я
в който
то ни. Тя не е спекулира- много силен период.
като я из- удостои и с наградата "ЛиМама преживя много тя изила никога с това след пропращах по це на Димитровградския
в изложбата „мигновения“
тежко смъртта на татко. гра чумените.
летищата. театър". Радвам се, че тоЗа театъра майка ми е Той си отиде много бър- десни неща тук, в столи- тавих в представлението А тя ме успокояваше, че зи град и театралната му
открита от Мара Шопова, зо. Почина от скоротечен цата. Много я канеха, мно- само като присъствие. Мо- обича много да лети.
публика не я забравят.
майката на Наум Шопов. рак. Той беше част от на- го й потръгна и тя рабо- мичетата водеха основноМисля, че публиката
Тя знаеше, че изкуНещата се случват в Ста- шия триъгълник, който теше много, много. Своя то действие, а мама прос- много обичаше актриса- ството не понася суетата,
ра Загора. Били са мно- след смъртта му се раз- моноспектакъл "Забраве- то присъстваше на сце- та Златина Тодева. Може а честността. И такава ще
го близки и зная, че Мара падна. Майка не искаше ни от небето" игра дълги ната. Беше потресаващо. би отчиташе това нейно я помня винаги.
е наблюдавала майка ми, повече да играе. Каза, че години в Театър 199 при Странно представление желание да експерименГергана Тодева
Актрисата Златина Тодева е родена на 27 февруари
1926 г. в Стара Загора. Напуска ни на 13 април 2007 г.
след повече от 200 изиграни роли на театралната
сцена и в киното.
Златина Тодева е наградена посмъртно с Националната награда за актьорско майсторство "Любимец 13
- Легенда на българския театър" за изключителното
й актьорско присъствие в българския театър и кино.

беше, да. Получи се като
някакво бъдещо сбогуване с мама.
По това време аз вече й криех цигарите, но
тя нито за миг не спря да
пуши. След като почина,
намирах в квартирата ни
скрити фасове на невъобразими места. Тя беше
страстен пушач, никога не
ги е отказвала. И не беше суеверна. Не се страхуваше от смъртта. Всичките лекари, през които е
минала, се удивляваха, че
като я питат как е, отговаряше, че е добре. И в найтежките моменти на физическа болка и страдание не съм я чула да каже "Не, не съм добре". Не
обичаше да пие хапчета,
не обичаше да ходи по лекари. Силен човек, ти каз-
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Kàòÿ îò „Ðèòîí“ ïëóâà ïðåç íîùòà
Цели 40 години Здравко не е знаел
какво прави
Kатя, след като той заспи.
Дует „Ритон“ съществува от 40 години и от толкова Здравко
и Kатя са заедно. Bъпреки това обаче има неща, които двамата все
още не знаят един за
друг. Именно едно от
тяx разкри наскоро пе-

вицата. Tя извади на показ свое любимо занимание в малките часове на нощта.

Оказва
се, че след
като Здравко заспи,
Kатя се измъква от
брачното
ложе и се
xвърля в
домашния
басейн. Tова успокоявало певицата и й
помагало
да заспи. Очевидно без
този навик Kатя трудно
заспива нощем. Tя има
нужда да поплува на во-

през ключалката

ля, преди да се отдаде
на сънищата си. Hай-интересното обаче е, че
Здравко дори не подозирал какво прави жена му. Tой заспивал побързо от нея и изобщо
нямал представа, че тя
се измъква от леглото.
Πрез всичките тези
години двамата останаxа заедно и не изневериxа на стила си. Разбира се, има слуxове,
че са си изневерявали
физически, но това не е
потвърдено. Tе вече се
познават перфектно, но
явно все още могат да
се изненадат. Πевецът
не знае всичко за своята любима, както и тя
за него.

Båñåëèí Màðèíîâ ñìåíè Båñåëèíà ñ äðóãà
Bеселин Mаринов заби ново гадже. Естрадният трубадур върти жените като луд.
Две години той беше с Bеселина Πеева от Добрич, но на
рождения си ден е бил забелязан с друга жена. Tя била новата тръпка в живота му и никому неизвестна. Bеско отбелязал
с нея своя личен празник. Двамата цяла нощ се забавлявали
край морето.
Hяма информация дали Bеско е скъсал официално с Bеса.
Докато тя се поти в „Албена“, където е сервитьорка през лятото,
той забива нови жени.
Именно фактът, че блондин-

ката трябваше да започне работа, говори, че певецът може би
е приключил връзката си с нея.
Tова обаче не е потвърдено официално.
Tой веднъж вече се опита да

заблуди всички, че я е разкарал от живота си, но това
се оказа лъжа. Hаправи го с
ясната цел да успокои майка
си, която я ненавижда.
Bеселин Mаринов по
принцип има забежки, така
че няма да е чудно просто
да слага рога на Bеселина
Πеева. Tочно това поведение му докара два развода и
куп провалени връзки.
Πрипомняме, че Bеса остави съпруга си и двете си деца
заради изпълнителя на „Горчиво вино“. Bиждаме обаче, че това сякаш не е било най-правилното решение.
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Mаðиана Bекилñка
наðани Ñиìеон Kолев
Mариана Bекилска нарани много Симеон Kолев, той никога няма да го забрави!
Разводът между тях вече е в xод, но двамата не се разделиxа като приятели. Те се ненавиждат, въпреки че имат общо дете.
Радиоводещият е този, който е по-наранен в
случая. Изневерите на тв водещата са го огорчили много и той
не спира да се
вайка.
B новата си
книга
Симо
описва подробно случилото се
между тяx. Tой
не визира имена, но ясно намеква за какво
става въпрос.
„За мен изневярата си остава изсулване и
страx от последствията на това да избереш едно и да скъсаш с друго. Hикой не те съди. Hо
вместо да обясняваш колко си модерна и как
не плащаш данък обществено мнение, по-добре намери сили в себе си да кажеш на човека до теб: „Πич, не мога повече“ – пише Kолев.
Mариана Bекилска от 4 години има връзка с
актьора Kалин Bрачански, но съпругът й знаел за това от 2 години. Двамата са разделени
от 2016 г. насам.
Симеон обаче е успял подобаващо да отмъсти на бившата си. Tой я е оставил без постоянно жилище, тъй като я изxвърлил от общия им дом.
Kогато се разделили, Симо не трепнал пред
това, че имат син. Изгонил Mариана на мига и
я принудил да живее ту при баща си, ту при
сестра си.

Ñаíя Áорисова Hаталиÿ Ñиìеонова наé-поñле ñе óñпокои
още страда
Саня Борисова не крие мъката си от раздялата с Hики Илиев.
Kрасавицата на родното кино продължава да
изживява края на брака си. Режисьорът я напусна след 6-годишно съжителство, което я смаза.
Xубавицата не спира да публикува в интернет колко е нещастна и как животът е бил толкова жесток с нея. Hякои от последователите й
се трогват, но други откровено се дразнят.
Тя публикува две снимки, над които намекна за мъката си. Hад първата написа: „Kогато те

Бившата телевизионна звезда успя да вкара
детето си в правия път.
Bиктория Ризова най-после заряза бунтарството
и си намери сравнително

лека професия. Девойката се е заxванала с гримьорство. От известно
време тя много се била
запалила по гримирането
на xора и вече е отвори-

ла собствен салон. Засега
таксите й не били големи,
за да може първо да пробие в този бизнес. Разбира се, ако нещата потръгнат, ще започне да печели и повече.
Πо този начин Bики успокоява майка си, която
се беше притеснила за
нея. Девойката се беше
превърнала в истински
бунтар, който не иска да
слуша никого. Πричината
за това беше рокмузиката, която обожава. Tя дори беше част от групата

Моѕtlу Наrmlеѕѕ, където
бяxа само момичета.
Hаталия Симеонова не
одобряваше това, в което се превръща щерка й.
Сега вече е друго. Mакар
гримьорите също да са
доста ексцентрични, при
тяx го няма онова, лудото,
което да ги кара да вършват необмислени неща.
Bиктория ще опита да
пробие в САЩ, където
живее с родителите си.
Ако не успее там, може
да се преxвърли в България.

Деян Донков: Kогато сме на градус,
става страшно!
прострелят в сърцето, но имаш силата да продължиш.“
Tака Саня намеква индиректно, че Hики я е
прострелял в сърцето. Tя обаче се изкарва силна и че е продължила напред.
Hад втората снимка пък написа: „Bсичката любов, от която се нуждаем, е в самите нас.“ По този начин разкри, че е сама в момента. Tя няма
гадже и още страда по бившия си съпруг.
Илиев обаче не си губи времето. Tой вече е
с друга и тя отново е негова колежка. Kакто е
известно, отскоро актьорът живее с Даяна Xанджиева, която се прочу от сериала „Скъпи наследници“.

Деян Донков и Радина Kърджилова са имали много скандални моменти. Актьорът е
известен със склонност та си
към алкоxола. Tова е присъща черта почти на всеки от
гилдията. Двамата често се
карат и това не е тайна. Онова, което не се знаеше досега
обаче, е, че са го правили под
въздействието на алкоxол. „Kарали сме се, когато сме били пияни, но никога не съм я удрял, както
се пише вече дълго време“, разкри той.
Актьорът обаче от година насам се е кротнал значително и вече мисли преди всичко
за семейството си. Tой все по-рядко се за-

пива по баровете и участва
активно в отглеждането
на малкия Xристо.
Радина, разбира се,
вече също не пие
толкова усилено,
както преди го правеше. Tова спомага
за по-добрите взаимоотношения между
нея и бащата на детето й.
Деян Донков обаче
„обръща палачинката“.
Πреди 5 години в „Kъртицата“ той призна, че е удрял Радина и не се гордее с това. Сега казва друго, което не му прави чест.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

2

32

Любопитно

36

Български

по света

5.IX. - 11.IX.2018 г.

240 ã. òåàòúð „Ëà ñêàëà“ Островът на блаженството

Навършиха се 240 г.
от откриването на найстария оперен театър в
света „Ла Скала“. Сградата е дело на италианския архитект Джузепе
Пиермарини.
Оперният театър в
Милано отваря своите врати през 1778 г.
с премиера на операта на Антонио Салиери
„Признатата Европа“.
Сцената на театъра
не е голяма, но акустичните възможности
на залата я правят една от най-добрите.
Зрителските места
са разположени на 6
етажа със 194 ложи и

кралска ложа, от които
последните два етажа
са галерии. От създаването си сградата на „Ла
Скала“ е поддържана
от италиански меценати – 90 аристократични семейства от Милано. По време на Втората световна война театър „Ла Скала е разрушен, но за кратко време е възстановен през
1946 г. от същите родове меценати. Театърът е исторически признат за основна сцена
на италианската оперна музика. Записани са
премиерите на опери
на най-великите коло-

си в оперната музика Джакомо Пучини, Джузепе Верди, Джоакино
Росини, Винченцо Белини, Гаетано Доницети и др.
С „Ла Скала“ са свързани кариерите на найголемите български
оперни певци. На сцената на театъра са си партнирали големият български бас Борис Христов и Франко Корели
в „Дон Карлос“. Незабравими ще останат изпълненията на Райна Кабаиванска в „Мадам Бътерфлай“, на Гена Димитрова, Николай Гяуров и
на редица други оперни
изпълнители.
Все още на вратата
на гримьорната на бележитата българка Елена Николай стои златна
табела с надпис: „Тук в
продължение на 17 сезона без прекъсване се
обличаше за спектакъл
великата Елена Николай.“

Едно от райските кътчета, обявено от ЮНЕСКО за най-странното място на Земята, е остров Сокотра. Разположен е сред сините води на Индийския океан – на около 250 км от
Сомалия и Йемен. Остров Сокотра

някога е бил част от суперконтинента Гондвана. Екзотичният му пейзаж
кара човек да си помисли, че се намира на друга планета или се е върнал
милиони години назад във времето.
Изолираната среда на това райско кътче е дом на уникална флора и фауна. Около 30 % от растител-

Íàé-ãîëåìèÿò àòëàñ

Атласът „Кленке“ е най-големия атлас в света. Неговият създател е холандският принц Йохан Мориц фон Насау-Зиген. Кръстен е на търговеца Йоханес
Кленке, който през 1660 г. подарява атласа на британския
крал Чарлз II по повод възстановяването му на трона.
Но легендата гласи, че
холандската делегация от
търговци на захар е имала
за цел да осигури изгодна
търговска сделка с Англия и
подарява този забележителен атлас, използвайки всеизвестната страст на монарха към картите.
Атласът представлява колекция от 37 географ-

ски карти, които съдържат цялото познание в Европа за Британия, другите европейски страни, Бразилия, Южна Азия и Светите
земи. Картите са подробни
и разположени върху 39 красиво украсени и изрисувани
платна.
Крал Чарлз II счита атласа за едно от най-ценните си
притежания, запазвайки го в
Кабинета и гардероба на ценностите в Уайтхол. През 1828
г. крал Джордж III предава огромния атлас на Британския
музей като част от дарение
на карти и атласи. Възстановен е през 50-те години на миналия век.

Çащо иçìират ï÷елите

Н

аскоро учените
разкриха основната причина за

масовото измиране на
пчелите на всички континенти. Причината е

глобалното затопляне.
Учените предупреждават, че ако температурите на Земята се увеличат толкова, колкото
прогнозират климатолозите, пчелите ще се
окажат на ръба на оцеляването, тъй като ще
достигнат физиологичните си предели и напълно ще изчезнат в потоплите райони. През

Срамежливи дървета

Може би ви се е случвало, когато сте на разходка в планината, да наблюдавате един удивителен
феномен, при който
върховете и короните на някои дървета не се докосват, сякаш странят
един от друг. Това е
възхитителна гледка.
Дърветата сякаш образуват покрив с пукнатини,
през които светлината едва се
прокрадва. учените са открили причината за това явление, известно като „срамежливост на дърветата“. срамежли-

востта е характерна за евкалиптовите и иглолистните дървета, за
смърча и др. учените смятат, че празнините, които се образуват между
короните на дърветата, позволяват преминаването на необходимата светлина за
израстването на други растения. Но най-убедителното обяснение е, че
процесът на фрагментиране
на дърветата предотвратява разпространението на вредните за тях насекоми. а това вече е удивителен природен
феномен за самосъхранение.

последните десет години популациите на дивите пчели са намалели
с 25-30%, а броят на домашните пчели в САЩ е
намалял през 2015 г. наполовина.
Учените се опитали
да разберат каква роля играе климатът в тези процеси и след експерименти стигнали до
извода, че поради покачването на температурата в кошерите пчелите не могат да изпаднат напълно в хибернация през зимата. Поради тази причина те бързо изгаряли запасите от
мазнини и се събуждали през пролетта изтощени.
Други причини са паразитните червеи, които разпространяват вируси сред тях, използването на пестицидите и
загадъчният „синдром
на колапса на колониите“, при развитието на
който пчелите работнички внезапно напускат кошера.

ния живот не вирее никъде другаде
на планетата ни. Сокотра е известен
като „най-странното място на Земята“ и неслучайно името му означава
„Островът на блаженството“.
Приблизително 20 милиона години някои дървета и растения са
се развили така, че да оцелеят във
враждебния климат на острова. Установено е, че 307 от 825 вида могат да бъдат открити единствено на
острова. Едно от тях е драконовото
кърваво дърво, отличаващо се с корона във формата на чадър и листа, подобни на гигантски краставици. На острова расте и необикновената пустинна роза. Тя е с височина
1-1,5 м и на външен вид прилича на
огромна бутилка, отрупана с красиви
цветове. Няколко вида птици могат
да бъдат открити само тук, а над 90
% от влечугите са специфични само
за този регион. Прилепите са единствените бозайници, които се размножават на Сокотра.
Местното население наброява 40
хиляди души и се прехранва с риболов, животновъдство и земеделие. Почти няма обществен транспорт. Жителите използват за пътуване предимно колелета и моторни
превозни средства.

Хюрем
султан всеотдайна
майка
Докато десетки сериали заливат
българския ефир,
то една турско-германска актриса завоюва сърцата на
много българки,
които припознаха
в нея силната, красива жена и достоен модел за подражание. Става дума за Мерием Узерли, която помним
като Хюрем султан
от „Великолепният
век“.
Мерием е родена
на 12 август 1983 г.
в Германия. Баща й
е турчин, а майка й
- германка. Талантът
на блондинката не
остава скрит и успява да се наложи като успешен модел и
актриса, а голямата
слава идва с участието й във „Великолепният век“. Днес най-главната
роля в живота й е тази на майка на малката Лара.
Звездата спечели още повече сърца с личната
си история, достойна за сериал – раздели се с приятеля си заради негова изневяра. Малко по-късно
разбрала, че е бременна, и взима решението да бъде самотна майка. На 10 февруари 2014 г. тя ражда
момиченце. Друга любопитна история от личния й
живот е от края на същата година, когато Узерли
получава покана от богато семейство за събитие в
Близкия изток. Те й предложили 500 000 евро, за да
присъства на специална вечеря. Тя им отговаря: „Аз
обикновено не приемам такива покани, но ако дарят парите на три турски сдружения за деца в нужда, ще дойда.“ Домакините на събитието отговорили, че в такъв случай ще дадат повече пари. Тя присъства на вечерята през декември.
страницата подготви кармен иВаНОВа

5.IX. - 11.IX.2018 г.
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Áоæенöи - въçроæденсêà приêàçêà
Топлите дни на настъпващата есен ни примамиха да
обходим любими места в Габровския балкан – с вълнение
се насочваме към Боженци.
Тук времето е като в стопкадър на спирка през Възраждането и всичко наоколо е от
предишна епоха. За пореден
път си припомням старите легенди, дори къщите са като
естествен декор от по-миналия век, свидетели на
вълнуващи исторически събития.

цялото село, запазва се неговият автентичен възрожденски стил. През 1964 г.

Боженци е обявено
за архитектурен
резерват

чани и напуснати,
празни. Всяка, личи си, е строена от
заможни за времето си хора, по-големите са на два
ката, като първият
обикновено е използван за дюкян
или ра-

Търновска
болярка
създала
старопланинското
село

Старо село е
Боженци, на повече от 600 години.
Когато през XIV век
българи бягали от старата столица Търново към
Балкана, за да да търсят спасение. Балканът ги приютил,
дал им от камъка и дърветата

в гората, за да построят къщи,
а те трябвало да извоюват малки територии от стръмнината, да ги изравнят в
неголеми площадки за своите къщи
и дворове. Между
тези българи била
болярката Божана.
Заселила се тук,
нейните синове
започнали търговия и с времето селото се разраснало, превърнало се във важен
кръстопът за търговия на вълна,
кожа, восък, пчелен мед.
Това разказва
красивата легенда, която се възприема от местните хора като начало на летоброенето на това селище.
След Освобождението местните
занаятчийски и
селскостопански
стоки постепенно отстъпват на
новосъздаващата
се фабрична промишленост
в района на Габрово. В поново време, през 1962 г., махала Боженци започва да се
реставрира, възстановява се

Оттогава до днес е забранен
новият тип строителство. Тук
собствениците и жителите се

задължават да възстановяват
своите къщи, като го запазят.
Катеря стръмните улички,
криволичещи между дворчетата. Къщите са странно смъл-

ботилничка.
Днес в тях се
предлагат характерни
местни сувенири,
ръчна изработка.
Из Боженци пътеките са стръмни,
тесни, калдъръмени, кривват неочаквано встрани. Тук няма правилни улици, използвано е всяко
изравнено място,
отстъпено от големия планински
баир. Днес спретнатите до една
възрожденските
боженски къщи
с характерните
чардаци, тъмните покриви с каменните плочи и ъгловати комини, с богатата етнографска уредба във
всяка от тях, с дърворезбите на таваните и автентичните прозорци и врати ни приканват да ги посетим.
Живо е усещането,
като влезеш в работилничката за восък с
оригинален
механизъм,
после в ножарската
работилница, в сградата на старото школо от 1872
г. Вълнуващо е да минеш покрай
поп Данчовата къща,
изградена
през 1826
г., да усетиш
места като
килийното
училище с
калемите и
пясъчниците, да се разходиш до
базара на тъкани. В Боженци, сигурна съм, всеки изживява тази възрожденска
приказка.
Чужденци и гости поже-

лават да пренощуват в някоя от къщите за гости, да
обходят близките гори,
да сведат глава и запалят
свещ в църквата, кацнала
на най-високото като дълговременен страж над съдбите човешки, за молитва и
общение с Бога. Премалял от
толкова много красота наоколо, от поетия чист въздух на Балкана, бързаш прегладнял към многобройните
кулинарни изкушения, които местните предлагат. Из
уличките ухае на топъл хляб
и чубрица. После да отпочинеш под шарената сянка с
димяща чаша кафе, приготвено в джезве.
И туристите се изкушават да опитат, отсядат в малките автентични кафенета
или шекерджийници, където поднасят кафе, кипнало
на горещ пясък, отпиват от
стар обкован филджан (чашка без дръжка), от която кафето се сърба, вместо да се
отпива.

е чиста, боядисана и спретната, посреща гостоприемно всеки, решил да изкачи
стръмнината. Тя гордо се издига, съградена с масивни
каменни стени и типични боженски сводове.
Интересна легенда разказват за нея. Боженецът Иван
Топала дочул, че кадъната на
местния бей си навехнала глезена и пашата търсел някой

тактика. Нахранил коня си, но
не му давал да пие вода. Нагласили кадъната отгоре и й вързали здраво краката под корема на коня. Завел при чешмата коня си, а той започнал
да пие, коремът му се издувал,
а с него кракът на кадъната
изпукал и се оправил. Пашата удържал думата си и попитал Иван Топала каква награда иска за стореното. Не поискал нищо за себе си, но помолил разрешение от турчина в селото черква да се съгради. И пашата дал съгласието си. Средствата са събрани
от божанкалии, включили се и
хора от други села, строители
от Тревненската школа. Камбанарията е висока 17 метра,
построена през 1895 г. Камбаната е отлята в Харков, подарък от родолюбиви божанкалии, които имали дюкяни в Русия. Иконостасът, правен през
XIX век от тревненски резбари,
носи почерка на прочутата художествена школа.
Днес на входа на църквата чета надписа: „Когато даалиите минавали през Габрово през годините от 1805 до
1815 г., от местността Падало
са намерили икона на свети
пророк Илия и дървен кръст,
които били вградени в основите й.”
Освен добре запазен културно-исторически и архитектурен резерват Боженци
има и свое активно настояще. Съборът се прави всяка
година в деня на обявяване
на Независимостта на Бълга-

да й го оправи. Давал мило и
драго на лечителя, който успее
да й помогне, но имал единствено условие – да не докосва
кадъната с ръка. Затова Иван
трябвало да използвал друга

рия, когато се събират гости
от близо и далеч да празнуват
и да отдадат почит към усилията на поколения жители на
това красиво уникално село.
Дарина НЕНОВа

Църквата „Свети
пророк Илия”

2
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ядо Бръчко, макар и
на 75 години, не се
предаваше на старостта. Гледаше магаренце, лозенце, зеленчукова
градина, а баба Драгана
поддържаше двора, който приличаше на ботанически разсадник. Трудеха
се и къщата им беше пълна с плодове и зеленчуци,
а зиме в две 500-литрови
бъчви узряваше бял и червен самоток, събрал в себе
си слънцето на юли и август. Старците имаха двама
синове, снахи и четирима
внуци. Като четете тези редове, навярно ще си кажете: какво му трябва повече
на човек, това е то щастието. Ама не бързайте. От
години в душите на двамата самотници беше легнала мъка. Цяла нощ мъчни мисли се гонеха в главата на дядо Бръчко и ръфаха душата му. Големият син
запраши по Европа и вече
седма година от него нямаше ни вест, ни кост. Него го
остави, ама защо не доведе внуците, да им се порад-
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Ìèнèстеðскè сúветнèк
ват, пък и хората да видят,
че и те челяд имат. Другият, и той човек не излезе.
Уж го изучиха, уж жена учена е до него. Службици в
градчето имаха, ама като
дойде тая партия, „европейската“, на власт и като
казаха: „Ние тука нема да
стоим. В София ще ходим,
ако ще улиците да метем,
но там ще живеем.” Дигнаха се и вече девет години
оттогава. Дядо Бръчко не
смееше в селската кръчма
да влезе. Аверите му, като
заразправят за децата и за
внуците си, той се свива на
стола и гледа да не го попитат. Мъка му къса сърцето.
Оня ден с набора Георги
седна една мента да изпие.
И той, както си му е редът,
го попита:
- Абе, Бръчко, твоите
синове идват ли, внуците
как са?
- Ни идват, Георги, ни
се обаждат. Има-няма де-

сетина години, откакто заминаха – с мъка отвърна
дядо Бръчко. - Нито пари
им искам, нито грижи. Ей
така, децата да
доведат
поне да
ги видим
с бабата,
да им се
порадваме. Малкият уж
висшист,
жена му
и тя, ама
вече си
мисля, че
тия дипломи,
дето им
ги дават
на днешно време, като че
ли са само за пред хората.
Чувам, че работели в министерство... Не знам как
работят там, като знам моя
синковец... Гледам да се

щурам по лозето, по градината, да не мисля, че
инак сън не ме лови. Айде, големият е далече, ама

тоя - ей я къде е София.
- Какво да ти кажа, дядо
Бръчко, така е... Тая власт
не излезе много читава.
Народът, като отвори едни уста за пари, за имоти,

Моята баба - светъл лъч

Всички ми казват Нели, но съм
кръстена Недялка, на баба ми Дела. Родена съм в неделя и ме е
акуширала акушерката Недялка.
Изобщо животът ми е започнал
празнично и обещаващо щастливо...
Родена съм в Панагюрище при
баба и дядо по време на войната,
в нейния край, когато американците бомбардираха страната ни.
Майка ми дълго време не можеше да забрави бученето на самолетите - тежко-тежко, и трепереше при всяко тяхно прелитане над
Пловдив. Много лесно забравихме това престъпление над нашия
народ, забравихме разрушените
къщи и здания в София, жертвите при нападенията, пренебрежителното отношение на американците към българите като обект
на национално отмъщение!
Помня къщата на два етажа с
подредените стаи и лятната кухня. Това беше мястото на кулинарните вълшебства на баба. Тя ставаше рано, призори, за да сготви
най-вкусните манджи на света. Таванът на кухнята беше от опушени дървени летви. В един процеп
баба слагаше шило, с което оформяше път в косата ми и ме сресваше със захарна вода, за да не
ми падат коси в очите, слагаше ми
красива панделка.
Аз и брат ми ходехме при баба
и дядо през лятото. Тук се събираха много деца от различни градове. С брат ми обикновено ходехме поотделно, защото понякога
се сбивахме.
В зимника беше много студено. Това беше мястото, където се
държаха консерви, месо, сирене и
кашкавал, туршии, нещо като хладилник. Тук бяха нощвите, където
баба месеше хляб. Навиваше бели ръкави на ризата си и започваше да меси. Изтупваше ръце и
от тях падаше излишното брашно.Тавите с баниците обикновено носехме на фурната недалеч
от нас.Там се печаха и гювечите.
От изпечения гювеч се носеше божествена миризма и аз, злоядото
дете, все преглъщах по пътя, докато стигнем у дома. Беше върхът!
Помня прекрасните обеди и

вечери, когато всички сядахме
под асмата край въбела (кладенеца), където се изстудяваше огромна диня. Майка ни режеше по
един резен и ние започвахме да го
гризем като малки прасенца. По
бузите ни се стичаше сок, дрехите
ни ставаха червени, но удоволствието от гризането беше неповторимо. После следваше къпането с вода, стоплена на слънцето.
Великото вълшебство за нас,
градските деца, започваше на залез слънце. След обяд бабите ни

слагаха да спим. Баба минаваше
често край прозореца, слагаше
ръка над челото, за да види подобре спи ли унучето, но аз се
правех, че спя, и баба спокойно
отиваше пак на приказки с бабичките от махалата. Тя им беше нещо като тартор. Всичко знаеше, от
всичко отбираше – и от билки, и
от сладка, и от плетки, и жените
много ценяха съветите й. А слънцето зайдеше ли, децата се събираха на една пейка и започваха
нашите приказки. Говорехме си
за училище, за нашите приятели,
че дори и за тайнството на звездите. По някое време излизаше
някоя баба и извикваше внучето
си и то с недоволство се прибираше вкъщи.
Помня един случай, когато бях

наказана за моето недоволство.
Беше вече тъмно, когато баба ме
повика. „Ида, ида,” казах аз и забравих за това. Баба пак излезе, но
аз пак се направих на разсеяна. По
едно време вече не останаха деца и аз се отправих към вратнята
(вратата). Къщата беше на ъгъл и
имаше две врати. Бутах, бутах, но
вратата не се отваряше. Отидох и
при другата врата, но и тя беше
заключена. Ами сега? Луната се
беше озъбила и ми се смееше подигравателно. Отидох при първата врата и седнах на пейката.
Заплаках. Бях на 5-6 години.
По едно време чух суркането
на бабините чехли и тихото
щракване на големия ключ.
Вратата се отвори и баба се
появи с пръст на устата. Мълчешком се прибрахме в спалнята. Аз чаках да ми се скара. Не ми се скара и на другия
ден. Нито думичка не ми казаха за снощната проява. Аз
вече се прибирах сама, щом
като залезеше слънцето.
Баба имаше най-белите
ръце и гърди. Ходехме на баня в с. Баня. Пускаше ме да
ходя по циментовата седалка в минералния басейн и аз
бях много щастлива. Учех се
и да плувам, прегърнала шията й и докосвайки най-бялата гръд, която съм виждала
през живота си.
Баба е била хубавица и е взимала грамоти от конкурси за хубост
между махалите. Имала е годеник
хайдутин, но го убили и тя се оженила за дядо, рано овдовял, с две
малки деца. Тя е отгледала татко
от шестгодишната му възраст. За
него думата „мамо” беше свята, а
дядовата дума беше закон. Обичах безмерно баба и когато научих, че ми е втора баба, тайно
много плаках. Никога не й казах
или показах, че знам това.
Аз съм Недялка, родена в неделя, внучка на баба Дела. Нося
един светъл лъч в душата си. Съжалявам, че почина немного възрастна. Щях да науча много мъдрост от нея.
Нели БЕкЯрОВа,
Пловдив

и за нищо друго не мисли.
Кой сега зачита майка и
баща, дядо и баба?! Всеки
краде, влачи...
- За жалост - отвърна
Бръчко и по обгорялото
му лице се търкулна сълза.
Допи ментата и без да каже
нищо повече, си тръгна.
Беше краят на август.
Двамата старци по цял
ден се щураха из градината, двора и лозето. Слънцето леко падаше зад хълма.
Стадо овце наближаваше
селото, придружено от тихия звън на хлопатарите.
По шосето, дето се спускаше откъм рида, вървеше магарето Бойко, а дядо
Бръчко седеше в малката
каручка и душата му кипеше от мъка и гняв. Спря
пред дома си и заразпряга.
В тоя момент току до него
спря лъскаво БМВ. От колата слязоха красива, добре облечена жена, мъж и
две дечица. Дядо Бръчко
ги погледна и продължи да
разпряга. Мъжът приближи и извика:
- Добър вечер, тате. Абе
ти като че ли не ме позна!
Старият човек отново
се обърна и чак тогава в
добре облечения мъж позна сина си.
- Боже, ти ли си! Не мога
да повярвам, че си се сетил
за нас с майка ти. Толкова

5.IX. - 11.IX.2018 г.
години минаха. Къде се изгуби бе, Симеоне?
- В София съм. Работа.
Тичане... по проекти, по задачи.
- Какво там толкова работиш бе, сине?
- И да ти кажа, тате, дали
ще разбереш? В Министерството на икономиката работя. Съветник съм на министъра. – не без гордост
подчерта синът.
- Ти - съветник на министъра?! Горко на тоя министър, дето ти го съветваш...
– не довърши дядо Бръчко
и наум продължи мисълта си: „Затова държавата е
на това дередже. Ама айде,
щом си е дошъл...” - Е, добре си дошъл. А това снахата ли е? И ти добре дошла.
Драгано, тичай ма, къде се
дяна?! Наш Симо с децата
си дойде... - радостно завика старецът.
Откъм двора се зададе
баба Драгана, разперила
ръце, сякаш да прегърне
целия свят. Притича до децата. Понечи да ги прегърне и целуне, а те стояха и я
гледаха с недоверие. В същото време с интерес разглеждаха каручката и магарето Бойко, което, сякаш
да отбележи събитието,
изрева, та целият Балкански полуостров и Европа
да разберат, че това малко
селце е дало на държавата министерски съветник.

кръстан
ВлаДиМирОВ

ПОклОн Пред класика!

ÒÚËÏИÒÅ

В тълпите смълчана е буря незнайна;
стопено е слънцето в тях.
И често, сред гълъбов прах,
опасват града те с верига безкрайна
и в тази верига от роби се движи
и черния облак на днешните грижи,
и светлия призрак на празник свещен —
свещения утрешен ден!
За подвиг тълпите ги ражда земята,
за подвиг безумно велик.
И подвига им е безлик.
кат' млечния път разпилян в небесата,
където се сплитат сребристи огньове,
които не може око да улови.
а все пак сияние чудно пламти
в тез бледи, незрими звезди.

В тълпите е скрита душата велика —
душата на новия свят.
И в шумния каменен град,
когато борбата на пристъп ги вика —
тълпите заливат гърмящи площади,
тълпите люлеят грамадните сгради
и блика душата във порив крилат —
душата на новия свят.
христо сМиНЕНски
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Листопад на спомените

ХХІІІ
национален фестивал
„Листопад на спомените-Варна 2018” ще се проведе на 19,
20 и 21 октомври т. г. в зала
„Конгресна” на Двореца на
културата и спорта - Варна.
Фестивалът се организира
от Община Варна, Областен и
Общински съвет на Съюза на
пенсионерите- 2004, Варна,
Фондация „Листопад на спомените - Варна” и в-к „Пенсионери”, София.
Съпътстваща проява на фестивала е изложбата на Задругата на майсторите на народните занаяти.
Във фестивала ще се състезават самодейни колективи
и индивидуални изпълнители
в шест категории: изпълнители на градски и популярни
песни, естрадна музика, групи за автентичен фолклор ,
обичаи, ансамбли за народмалки обяви
0988/762432 – подарявам
тибетска гъба и носима кошница за бебе
02/9878503, 0896/631143
– търси жена да го гледа като
личен асистент с уточняване
начина на заплащане
0889/378252 - продава
комбинирана машина циркуляр, шмиргел, рязане метал - 160 лв., струг за дърво

ни песни и танци, народни
хорове и групи за обработен
фолклор, хорове за школувано пеене, хорове за православни и църковни песнопения и духовни песни, художествено слово и представяне на авторски песни
и стихове.
Петчленно жури ще оценява
изпълненията, като в последния ден, на 21 октомври ще се
обявят резултатите и ще бъдат
връчени наградите.
На 21 октомври от 14.30
ч. ще се състои премиерата
на поредния поетичен сборник „Листопад на спомените”. Ще бъдат връчени награди на най-добрите автори от жури, съставено от в-к
„Пенсионери”.
Участниците не заплащат
такси за участие. При желание за нощувка организаторите съдействат за настаняване

без двигател - 80 лв., сушилник за чинии 2 нива - 18 лв.
0898/483353 - продава
перфектно изработен метален калъп за отливане на бетонни пръстени за бунар, кладенец с вградено стъпало и
водна помпа "Вида", почти нова, на изгодна цена
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургон-

Тъжен помен
На 9.9.2018 г. се навършват
40 ДНИ
от смъртта на нашия
съпруг, баща, дядо и прадядо

Борис Маринов
Кодиков

роден на 28.6.1930 г.
в с. Гиген, Плевенско
Той беше човек с много
доброта и непреклонен дух,
отдаден щедро на хората и
семейството.
Ние ще го обичаме и помним, ще запазим
в сърцата си спомена за неговата толерантност
и всеодайност.
От семейството и близките

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Изминаха
8 ГОДИНИ
без

инж. ГАНИ НИКОЛОВ ГАНЕВ
1932-2010
заслужил миньор, АБПФК
С любов и признателност за
грижите и всеотдайността!
От семейството

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 10.9.2018 г.
се навършват
5 ГОДИНИ
от смъртта на скъпата ни
майка и баба

КОСТАДИНКА ГРИГОРОВА
ГАНЧЕВА

Винаги жива
ще си в нашите сърца!
С много скръб и безгранична обич
се прекланяме пред светлата ти памет!
От семейството

в подходяща база в рамките
на града и курортните комплекси на преференциални цени.
Всички разходи на изпълнителите са за тяхна сметка.
Регламентът и талон-заявката може да се получат на интернет страницата и фейс група „Листопад
на спомените”- Национален
фестивал. Заявки за участие
ще се приемат по пощата и
на имейл адрес с попълнена
заявка-образец: 9020 Варна,
кв.”Възраждане”, бл. 73, вх.
Г, ет. 2, ап. 35 - Стефка Делина, тел. 0878906978, st_
delina@abv.bg, Гергана Стоянова - gergana_dari@abv.
bg; за поетичен сборник
„Листопад на спомените” –
Варна 9010, ул.”Евлоги Георгиев”, бл. 23, вх. Б, ап.
92, Данка Стоянова, имейл:
danistoianova@mail.bg,
тел. 0897898965

че, ново
0886/729130 – продава
кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен електрически радиатор, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима
0882479099 или 02/958
88 85 – охранителна фирма
търси да назначи охранители
0878 54 31 21; 0888 34 77
37 - купувам циркуляр с работен плот с подвижен диск
подходящ за ремонт и направа на пчелни кошери. (Може и употребяван).
0898/225564 – купува стари мотопеди „Балкан” и „Симсон”. Може и да не са в движение, бракувани. Продава нов
немски слухов апарат
0885/083606, 02/927167
– домашен майстор поправя
мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт, видеоплеър, видеокасети, телевизор, за мерцедес
купе 114-115 предна решетка, тасове
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Съобщения

Български

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м
сервизни помещения
близо до Бизнес парк
"София".

0898/630370 - продава два съседни магазина,
обединени в общо търговско пространство - 99
кв. м, в идеалния център
на София

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0877/882177 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880 кв. м
близо до водите на язовир
„Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м, много строителен материал. Облаго-

ТАРИФА

Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка Иванова Ангелова или
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Важно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления,
честитки изпращайте на адрес: 1421 София, кв.
„Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в. „Пенсионери“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

роден, електрификация, инфраструктура много добра.
Отлична панорама, тишина,
чист въздух, на 40
0898/225564 – продава идеален селски имот с 2
дка двор, лозе, овошки и две
сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на

село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в
с. Огнен, Бургаска област,
с вода, кладенец и ток –
12 000 лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер с
гребло и кофа
0884/762077 – продава
двуетажна къща с двор и
лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава 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, целогодишно живеене, всички
удобства, Столична община
– 27 000 евро. Бонус – джип!
0894/297967,
02/8662731 – продава триетажна вила в гр. Момин проход, на 60 км от София – обзаведена, I ет. – офис, II и III
ет. – с по 3 стаи с хол; 400 кв.
м. зелена площ

Тъжен помен
На 7 септември 2018 г.
се навършват
40 дни
без нашия съпруг,
баща и дядо

Иван Стойнов

на 89 години
Скърбим за теб! Поклон
пред светлата ти памет!
От семейството

времето

биопрогноза

В сряда се очакват само краткотрайни превалявания на някои места, ще е леко ветровито, а температурите ще са в диапазона 13-24 градуса. В четвъртък
облачността ще се разкъсва и намалява, слънцето почесто ще грее, температурите обаче няма да претърпят съществена промяна и ще останат около 24 градуса. В петък и събота се очаква разкъсана облачност,
леко повишение на температурите, които ще достигат до 27-28 градуса. В неделя ще бъде ветровито, но
ветрецът само ще ни разхлажда, тъй като дневните
стойности на температурите ще са доста високи –
около 29 градуса. В понеделник и вторник атмосферните условия ще се запазят почти същите.

През периода е възможно да има известно влошаване
на здравето при страдащи от бъбречнокаменна болест.
Важно за хората с това заболяване е ежедневно да изпиват поне два литра течности, като особено полезни са
чайовете от листа от бреза и коприва, от стръкове от
полски хвощ, от плодове от шипка, от бобови шушулки и
пъпешово семе, а също и от корени от гръмотрън. Преминаването на 9.9. на луната през фаза новолуние може да
стане причина по това време от периода много от хората, чувствителни към лунните цикли, да усетят лек отлив на жизнена енергия. За повишаване на жизнения тонус
ще допринесе приемането на чайове и хранителни добавки,
съдържащи гинко билоба, жен-шен, елеутерокок, глог и др.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 6, 7.IX.
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ЛУНеН
КАЛеНДАР

5 сЕПТЕМВри,
25 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа
луНа, луНа В рак
Ще преодолеете
всички прегради по
пътя, за да постигнете замисленото. Но
трябва добре да претегляте решенията си.
Само внимателно планиране и контрол ще
помогнат да постигнете желаните цели.
6 сЕПТЕМВри,
26 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа
луНа, луНа В рак
Възможни са дребни семейни неуредици, които бързо ще се
разрешат. Не е изключено да ви направят
скъпи подаръци или
да ударите голяма печалба от лотарията.
7 сЕПТЕМВри,
27 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа
луНа, луНа В лъВ
Настройте се, че
състоянието на организма ви изисква
немалко внимание.
Крайно нежелателно
е пренебрежението
към профилактиката
на болестите.
8 сЕПТЕМВри,
28 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа
луНа, луНа В лъВ
Трябва да започнете активен начин на
живот и да промените едно-друго в хранителния си режим.
Така ще сте напълно
подготвени за битките.
9 сЕПТЕМВри,
29/1 луНЕН ДЕН,
НОВОлуЕНиЕ, луНа
В ДЕВа
Табу за вас са пасивността и разчитането, че материалните блага ей така, сами, без никакво усилие, ще се изсипват
от рога на изобилието. Звездите ще обичат инициативните.
10 сЕПТЕМВри,
2 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа
луНа, луНа В ДЕВа
Недостиг на емоции няма да има. Ще
си изяснявате отношенията. Страстите
ще започнат да утихват. Плачевни последствия може да
докарат и вредните
навици.
11 сЕПТЕМВри,
3 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа
луНа, луНа В ДЕВа
Това ще бъде началото на дълъг период на стабилни отношения. В семейството
очаквайте подкрепата на децата, които и
сега ще се окажат на
висота.

Обяви
ЗаПОЗнайте се

0886/916491 – мъж на
58 г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от 55 до 63 г., от София
и Софийска област
0988/799492,
Емил
Петров - 59/170/60 - Разведен без деца от Козлодуй,
търси съжителство с жена
от малките и големите градове на България. Дамата да
е на възраст от 47 до 63 години. Да има кола, при евентуално разбиране да дойде да
ме вземе . Когато заживееш
с даден човек го опознаваш.
Работя към Т.Б. за 500 лв. Добър човек съм.
0877/827210 - след 18,30
ч., 60-годишна вдовица от
София търси вдовец от София, 60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител
по изобразително изкуство,
нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0885/410468 - на 70 г./165
см/85 кг, самотна пенсионерка съм. Не пия, не пуша, добра домакиня съм. Живея в
собствен уютен дом. Търся
самотен, изоставен, добър
и честен мъж за другар - да
не пуши, да пие умерено. От
65 до 75 г., пенсионер. Аз куцам с левия крак. Моля те,
обади се!
0895/751977 – мъж желае
запознанство с приятна дама
за сериозно и продължително приятелство. Моля само
сериозни обаждания и СМС!
032/249675 – на 88 г.,
търси жена на около 65 г. –
здрава, непушачка, без ангажименти – за гледане на
мен и сина ми, на 61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
1336 софия – „люлин”,
п.к. 134, за г-н Денев – търси
се дама, която да е сама, без
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съпруг, вдовица, разведена,
която да се събере с мен, за
да имаме поне едно общо дете, а може и две. Може вдовица с нейни деца, но да е във
възможност да имаме наше.
Ще й подаря цвете, като изпрати снимката и телефона
за разговор!
0896/702155 - мъж на 76
г. желае запознанство с дама от Старозагорска или Великотърновска област, която има възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г. за
доглеждане и наследяване –
все още съм на крака и с багажа си!
02/4690408 – след 18 ч.
– самотен учител пенсионер
от София търси себеподобна
дама за сериозна връзка от
65 до 75 г. Живеене по споразумение. Държавата, националността и произходът са
без значение. Да се обаждат
сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 – вдовица – хубава, непълна, осигурена, търси 74-76-годишен
господин. Може да пишете
само име и телефон, аз ще
ви потърся.
0882/368952 – 65/160/65
– интелектуалка търси себеподобен, неангажиран – за
приятелство, взаимопомощ и
с дом, телефон – Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на 60
г. от хасковско село, не пуши
и не пие, търси жена от 50 до
60 г. за семейство, която да
живее при него. Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без ангажименти, с позитивен ум,
търси мъдър господин за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен
мъж с отлична визия и здраве, работи, не пие алкохол и
не пуши, очаква запознанство с добра и приятна жена,
която да е като него с чувство
за хумор – от Ловешка област,
Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да работим през лятото на
морето, зимата – по зимните
курорти. Моля само сериоз-

Покана

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия Национален фестивал в Бургас "сребро в косите - песен в
душите край морето на Бургас" на 27 и 28 септември
2018 г., от 10 ч. в Дома на НХК, площад "Тройката", под егидата на кмета г-н Димитър Николов. Регламент - 3 песни
в рамките на 10 минути. Индивидуални изпълнители - 2
песни - 8 минути.
Няма състезателен характер. Участниците получават: за певчески състави - грамота и статуетка; за индивидуални изпълнители - грамота, а за всички - сувенир за спомен. Разноските за пътуване и пребиваване
са за сметка на участниците и организациите, от чието
име се явяват. Заявки се приемат до 20.9.2018 г. включително. За контакт: Вяра андонова – председател –
тел. 056/82 11 94; от понеделник до четвъртък, включително, от 14.30 до 17.30 часа, 8000 Бургас, бул. "Демокрация" № 46, Пенсионерски клуб "Морски звуци"
ни обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня с
добро сърце търси другар за
спокойни старини, до 72 г., от
Пловдив и региона
0896/783992 – 71/155/75
– вдовица пенсионерка търси другар за старини. Предпочита да е от Русенска и Разградска област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г., по
възможност от град, да живее
при нея с цел съжителство и
разбирателство
0885/986100 – 78/175/78,
вдовец, не пуши, почти не
пие, с пенсия 300 лв., няма
кола, без домашни любимци,
домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 6080 г./160-180 см/60-80 кг, възможна кореспонденция, живеене, може и при нея - зимата в столицата, лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти,
осигурена, търси другар за
съжителство
0882/550389, Николов 81 г./169 см/70 кг, непушач,

трезвеник, добряк, лозар,
иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от
71 до 83 г.
0885/538581 - търси съпруга около 40 г., да не пие и
да не пуши, да не е осъждана,
психически и физически
здрава, за да създадат дете и
семейство. Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
0876/779479 - вдовец на
60 г./160 см/85 кг желае запознанство с вдовица от 60
до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована
желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан
мъж, над 172 см, от 73 до 77
г. - за щастлив живот. Само
сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка на
подходяща възраст, но и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на 62
г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра,
осигурена, непушачка, нематериалистка, без ангажименти жена от Варна или София
– за щастлив съвместен живот на двете места
02/9452327 – вдовец от
София, сам, независим, с ко-

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (5.IX.- 11.IX.2018 г.)
ОВЕН – Заложете на правилния подход при изпълнението на текущите ви задължения. Намалете напрежението. Постарайте се да
направите всичко по силите си,
за да се сдобрите с децата си.
ТЕлЕЦ - До средата
на седмицата внимателно обмислете всеки свой предстоящ ход, без да
губите и минута ценно време.
Изпълнете задачите си в нужните срокове. Не се разпилявайте.
БлиЗНаЦи – Имайте
готовност за приемането на предизвикателства. Не проявявайте прекалено много колебание. Сдържайте
се да коментирате идеите, които имате по отношение на бъдещето си.
рак - Опитайте се да
планирате възможно най-много неща. Компромиси
ще ви помогнат да преодолеете
собствените си резерви спрямо
тези, които всячески се стремят
да спечелят доверието ви.

лъВ – Около средата на
периода много от вас
ще овладеят някои неочаквани събития от лично естество. Обмислете рационално
предстоящо свое пътуване.
ДЕВа – Обезателно се
погрижете за здравето
си. Добре е да обърнете
внимание на малките неща, които са наклонили везните в една или друга посока. Залагайте
на дипломацията.
ВЕЗНи - Не пренебрегвайте и най-малките
сигнали, които биха ви
позволили да постигнете поголяма стабилност в материално отношение. Не се колебайте да споделите тревогите
си с близък.
скОрПиОН - Когато късметът ви намери, гледайте да го задържите. Осъществените пътувания ще имат
благоприятно отражение върху вас.
Ще се радвате на благотворното влияние на звездите.

сТрЕлЕЦ - Имате възможност да разширите познанията и контактите си благодарение на пътуване. Преценете внимателно
разходите си. Подкрепете любимия в начинанията му, но да
не се увлича.
кОЗирОг - Не отлагайте
провеждането на някои
важни разговори! Постарайте
се да бъдете точни и коректни
към хората, които са доказали
своята лоялност към вас.
ВОДОлЕй - Ще ви се наложи да овладеете вътрешните си страсти, за
да не навредите с неволна дума
или действие на ситуацията, от
която при други обстоятелства
бихте спечелили.
риБи - До средата на
седмицата внимателно обмислете отправените ви
предложения от страна на близък човек или приятел.
Подайте ръка на приятел дори
и да не сте помолени за това.
ДЖеСИКА

5.IX. - 11.IX.2018 г.
ла, не пуши, не пие, 75 г./166
см/70 кг, желае съжителство
с дама около 70 г, да не пуши и пие, добра домакиня,
да може да пее. Аз свиря на
народни инструменти, а на
мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски,
гръцки, стари градски песни и шлагери
0882/550389, Стоянов –
79 г./168 см/71 кг, непушач,
с полувисше, осигурен, добряк, иска да живее при нежна домакиня от 67 до 82 г. като влюбено семейство
0877/597790, от 16 до 22
ч. – вдовец, 166 см/65 кг/79
г., с много добро здраве, жилищно устроен, независим,
без ангажименти, търси порядъчна дама с нормално тегло и добър характер за съвместно съжителство
057402315 – самотен вдовец, осигурен, търси жена на
подходяща възраст от Добричка област
0 8 7 6 / 6 0 0 3 8 2 ,
0898/776349, след 19 ч. - 71
г./173 см/83 кг, разведен пенсионер, от Пловдив, живее на
село в собствено жилище.
Безгранично честен, точен,
чистоплътен, сърдечен, душевно богат. Изглежда перфектно запазен, търси дама
за другарче за цял живот. До
70 г. да е, без значение от град
или село. Живеене – по предложение на дамата. За предпочитане – при нея.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

9 септември 2018 г. 21:02:388 ч. - новолуние.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от
този час и да продължите
на сокове и течности до същия час на следващия ден.
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Автобус
Влакове Момиче пострада Пияна помля 4 коли Крими
се вряза пометоха след челен удар
хроника
във фонтан шофьор

Микробус се врязал във фонтана на
кръговото кръстовище при Спортната зала в Пазарджик. При
инцидента е загинал
74-годишният водач
на буса. Най-вероятно му е прилошало,
изгубил е управлението на превозното
средство и се е забил
в острова на фонтана. Микробусът е собственост на сдружение на хора с увреждания в село Звъничево. В него не е имало други пътници. По
всяка вероятност мъжът е пътувал към работното си място.

Сблъсък
с микробус
Сблъсък на междуградски автобус и микробус е станал на пътя Банско - Гоце Делчев, на 5 км след отбивката за село Елешница. Пострадалите са
двама. По неофициални данни микробусът
е поднесъл и се ударил в междуградския
автобус. Автобусът се
движел в посока Благоевград. По същото
време е станал пътен
инцидент край село
Краище, община Белица. При него има един
пострадал.

на прелез

60-годишен шофьор
загина на жп прелез в
Старозагорско, блъснат от 2 влака. Инцидентът е станал между гарите Калояновец и Михайлово. При
спуснати бариери на
редовно задействана прелезна сигнализация автомобилът е
тръгнал да преминава. В този момент е минавал бързият влак от
Бургас за София, който е ударил колата. По
другата линия вървял
влак от Стара Загора за
Пловдив, който също я
блъснал. Влаковете са
се движели успоредно
един след друг в една
посока.
Водачът е пътувал
сам в колата.

Момиче на 7 години е в болница в София след челна катастрофа край Самоков.
Инцидентът е станал в района между Самоков и село Шипочане. По данни на полицията водач на лек автомобил е изгубил
управление над колата и се е ударил чело
в товарен „Мерцедес“. В колата са пътували съпругата му, 7-годишната му дъщеря и
още две деца на 10 години. От пътния инцидент най-сериозно е пострадало 7-годишното момиче, което е откарано в столична болница. Майката, бащата и други
две деца са транспортирани в местно лечебно заведение. Водачите са тествани за
алкохол и пробите са отрицателни.

Млад мъж загина
в Дупница

22-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа в района на парк "Рила" в Дупница. Пътният инцидент е
между лек автомобил "Хонда", пътувал от парка към Дупница, и такси-

метрова кола, движила се в обратната посока към Бистрица. При
пътнотранспортното произшествие е загинал водачът на лекия
автомобил "Хонда". Шофьорът на
другото моторно превозно средство и пътниците в него са транспортирани от екип на Спешния
център към лечебно заведение в
Дупница.

Опасности дебнат в градския транспорт
След поредната ужасяваща
катастрофа с автобус у нас вниманието логично е насочено към
безопасността в тези превозни
средства. Оказва се, че тя не е
на особено високо ниво в столичния градски транспорт.
От сдружение „Спаси София“
алармират за опасности, които
дебнат в градския транспорт на
столицата. Това са например счупени люкове и откраднати аварийни чукчета в автобусите на
градския транспорт. Шофьори-

те на автобусите обясняват, че те
масово се крадат, особено в района на „Студентски град”.
„Проблемът с кражбите може
да се реши много лесно, като се
поставят чукчета, които имат метални въжета. По този начин може да бъде предотвратена кражбата. Несериозно е служителите на Центъра за градска мобилност да се оправдават с кражбите, защото такива има във всеки
град в Европа, но проблемът навсякъде е решен. Тези чукчета

Нелегални фабрики за цигари

Всичките 19 души,
които бяха задържани след разкриването

37-годишна пияна софиянка помля с автомобил 4 паркирани коли на къмпинг "Каваци" край Созопол и се опита да избяга.
Дамата е тествана за употреба на алкохол, като дрегерът отчел 1,53 промила. Това е втори подобен случай за
това лято с жена зад волана
под влияние на опиат.
В началото на сезона пловдивчанката Габриела Медарова блъсна 10 паркирани
коли в Пловдив, като в кръвта й бяха открити следи от
наркотици и алкохол.

на петте нелегални фабрики за цигари в страната, остават в ареста.

До момента по делото
са събрани 9 тома доказателства.
След спецакцията 23
лица бяха привлечени
като обвиняеми, като
4 от тях все още се издирват. Те са работили в
продължение на две години в две напълно засекретени цигарени фабрики в Дупница, една
в Тутракан, една в Горна Оряховица и резачка на тютюн в Калугерово. На място в цеховете

струват човешки живот”, са на
мнение от сдружението.
От своя страна от ЦГМ коментират, че в новите автобуси чукчетата са с аларма и така не може да бъдат откраднати. „Предстои старите автобуси да бъдат
сменени. До Нова година трябва
да получим 102 автобуса, а след
това още 60. Така 90% от тях ще
бъдат нови и ще бъдат оборудвани с нужните кранове и чукчета”, поясни директорът на „Столичния автотранспорт”.

бяха иззети над 42 тона
тютюн за близо 7 млн.
лв. Петте нелегални фабрики са били оборудвани с най-модерна техника и базирани в изоставени цехове или военни поделения. Те са
произвеждали общо по
500 000 кутии цигари
дневно.
Повечето от доведените в съдебната зала 19
души са били работници
и шофьори. Сред тях са
четири жени, две от които майка и дъщеря, както и двама от собствениците на нелегалните
фабрики.

Дете почина,
заключено в кола

Момченце на 2,5 години почина, след като
е било заключено в лек
автомобил. То е починало няколко часа, след като е прието в лечебното заведение. Трагедията се е разиграла в село
Желю войвода следобед,
когато температурите в
района надвишаваха 30
градуса. Детето е прекарало заключено в автомобила няколко часа. То
е било открито в безсъзнание от родителите си.

Педофил блудствал с дъщеря си
Окръжният съд в Бургас остави в
а реста 35-годишния Живко Петров от айтоското село Караново, който е обвинен
за извършване на блудствени действия с
9-годишната си дъщеря. Магистратите отхвърлиха молбата му да бъде освободен
с по-лека мярка. Според прокуратурата
той е извършвал блудствени действия с
малолетното дете в продължение на година. За това престъпление може да лежи в затвор от 2 до 8 години. Цялото село
Караново е потресено от зловещата исто-

рия. 35-годишният мъж заплашвал момиченцето, че ако каже на някого, нещо лошо ще се случи и с нея, и с майка й. Заради
това малката стоически търпяла, докато
не изплакала голямата тайна на баба си.
Бабата веднага подава сигнал в полицията, с детето започват да работят психолози, а майката остава шокирана от новината и не може да повярва, че под носа
й Живко се е гаврил с детето и го травмирал за цял живот. Живко Петров потресъл полицаите с твърдението, че е "имал

връзка със собствената
си дъщеря" и всичко ставало по "взаимно съгласие". След като бил арестуван, съпругата му установила, че е бременна в
3-ия месец, но признала,
че ако не може да направи
аборт, ще остави детето в дом, защото не
иска вече да има нищо общо с извратения
педофил. По неофициална информация
мъжът работел в хотел в Слънчев бряг.

Баба хвърли 30
бона от терасата
Възрастна жена от
Варна стана поредната
жертва на телефонен
измамник. Преди дни
85-годишната жена от
квартал "Възраждане"
получила обаждане
от непознат мъж, който й се представил за
полицай. Информирал
я, че се извършва операция срещу измамници и я помолил за съдействие, като хвърли
торба със спестяванията си. Пенсионерката
се хванала на сценария
и пуснала от терасата
си 30 000 лева. За измамата тя съобщила в
полицията на следващия ден.
Домашно куче
нахапа момче
11-годишно момче
е било нахапано от домашно куче в село Добревци, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на
МВР в Ловеч. Група деца играели на топка, която пада в частен двор.
Момчето влязло в имота, за да вземе топката,
и било нахапано от домашното хъски. Детето
е откарано за лечение
в столична болница.
50 агнета изгоряха
при пожар
Незагасена цигара
от деца предизвика голям пожар в пловдивското село Скутаре. В
резултат на инцидента oколо 50 агнета, над
4 хиляди бали сено и
1200 квадратни метра
покрив изгоряха.
Пламъците лумнали
на метри от железопътната линия Пловдив-Бургас. Пожарникарите са локализирали пожара, обхванал
площ от 1 декар.
Огнеборците са успели да извадят няколко газови бутилки,
преди те да се възпламенят.
В потушаването на
пламъците участват
пет пожарни автомобила.
Разследват
вероятно
убийство
Полицията разследва евентуално убийство на 99-годишен
мъж в София.
Тялото му е намерено от дъщеря му в
дома му, който се намира между улиците
„Оборище” и „Сан Стефано”.
Мъжът бил в леглото
си, но с рана на главата.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Заповед във фирма:
„От утре не приемаме
болнични листове! Щом
сте могли да се занесете
до доктора, ще се занесете и до офиса!“

археолози намират
неотворена гробница в
Египет. На входа пише:
„Тук почива най-известният играч на „Тука има
– тука нема“ в държавата“. Отварят гробницата,
а вътре три саркофага и
надпис: „Ха сега познайте в кой саркофаг е.“

При лекаря се отбива
негов приятел да го види. По едно време докторът го помолил да постои малко, докато отиде
до барчето да си вземе
цигари.
Връща се и пита станало ли е нещо в негово отсъствие.
- Ами дойде един човек и каза, че имал запек.
- И ти какво направи?
- Дадох му рициново
масло.
- И какво стана?
- Тръгна си, повървя

малко и след това се затича… После обаче дойде още един човек и каза, че имал разстройство.
- И ти какво направи?
- Дадох му рициново
масло.
- И какво стана?
- Тръгна си, тичайки,
а след малко махна с ръка и продължи бавно…
След него дойде и трети
човек, който кашлял много лошо, аз и на него дадох рициново масло.
- И какво стана?
- Ето го! Седи в ъгъла
и не смее да се изкашля…
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синът на един адвокат
искал да последва стъпките на баща си. Завършил с отличие право и посанаТориУм
за ГЛУХи

стъпил в бащината си адвокатска кантора.. В края
на първия си работен ден
развълнувано отишъл и
казал на баща си:
- Още първия ден приключих оня случай с автомобилната катастрофа, върху която работиш
през последните четири
години.
- Идиот такъв! – скарал
се баща му. – Ти с какво

мислиш те издържах в
университета?!

стара маймуна обяснява на млада какво е условен рефлекс:
- Сега ще натисна този
бутон, а онзи идиот с бялата престилка ще ни донесе банан.

Поп си загубил колелото и се посъветвал с
един човек какво да прави. Той му препоръчал
следното:
- Когато на неделна-

Български

та литургия изреждаш 10те божи заповеди и стигнеш до „Не кради“, огледай хубаво присъстващите и който ти изглежда гузен, навярно той ти е откраднал колелото.
След неделната литургия попът отново се видял
с човека:
- Какво стана? Разбра
ли кой ти е откраднал колелото?
- Нямаше нужда. Като
стигнах до „Не прелюбодействай“ и се сетих къде
го бях оставил.

разхождат се двама
еврейски търговци във

- влюбените
си шепнат

Ватикана и разглеждат изобилието от сергии със сувенири. Единият пита:
- Абе Исус какъв е бил?
- Евреин – отговаря
другият.
- А апостол Петър?
- И той. Ами тогава защо оставихме целия този бизнес на италианците?

Отишъл един българин на екскурзия в Мадрид и слуша навсякъде
да казват „маняна това“,
„маняна онова“. Накрая
попитал един испанец
какво означава „маняна“ и той му отговорил:
- „Маняна“ означава утре. Ние сме много
спокойни, не бързаме и
отлагаме да свършим нещата…
- Аха, ясно. Това е нещо
като нашето „ше стане“.
- Какво означава това
„ше стане“?
- Нещо като вашето
„маняна“, обаче без толкова много излишен стрес.

Впрегнал един селянин породист кон да оре.
Съседът му казва:
- Защо с този породист
кон, ще
ти дам
трактор!
Н е ,
искам
да му
покажа, че
животът
не е само
секс.

Питат един пияница
с превързана ръка какво
му се е случило:

Смях от сърце

39

- Прибирам се аз вчера вечерта към къщи и на
улицата един тъпак ме настъпи.

- ало! Чувате ли ме?
Прочетох, че
сте загубили
куче и давате
голяма награда на този, който го намери!
- Да. Намерихте ли го?
- Не, обаче
почвам да го
търся! Може
ли да получа
аванс?

На сут р и н т а
един човек
се жалва:
- Имахме
една каса бира. Изпихме я. Имахме и
две водки. И тях изпихме. После някой донесе едно шише домашна
ракия. И него изпихме.
После намерихме дамаджана с вино. И нея
изпихме. А после кой
ги донесе тия тъпи бисквити, та се натровихме
всичките?

Мъж седи в ресторант
и слуша изпълнението на
нашумялата фолкпевица,
която много се раздава.

Паганини, ти си гениален!
Детето го погледнало
подозрително и казало:
- А ти па си много убав!

Във фитнеса двама

- На колко години е
дядо ти?
- На 101.
- Как може да се жени човек на тая възраст?
- Ами той не ще, роди-

приятели се обличат след
тренировка. По едно време единият изважда сутиен и си го слага. Другият
го вижда и казва:
- Откога носиш сутиен?
- Жена ми го намери
под леглото и пита чий е
и аз казвам – мой… и оттогава…

Посред нощ телефонът на лекар звъни. Лекарят вдига слушалката, а от другата страна се

Вика сервитьора и го пита:
- Певицата изпълнява
ли и желания?
- Да, разбира се.
- Тогава й кажете да
млъкне!

Циганче свири на цигулка на улицата. Ама
свири много хубаво.
Един минувач се спрял,
заслушал
с е

чува разтревожен женски глас:
- Ало, докторе, мъжът
ми ме обиди…
- Скъпа госпожо – сънено отговаря лекарят. –
Това е ужасно, но не разбирам защо се обаждате
на мен!
- Ами защото… - хлипа жената. - Мисля, че му
трябват няколко шева…

Отишъл човек на
средна възраст на доктор. За щастие всичко
било наред и докторът казал:
- Ела за всеки
случай да те видя
пак на 15 май.
- Не мога, тогава се жени баща ми.
- На колко години е баща ти?
- На 77.
- Добре, ела тогава на
23 май.
- Пак не мога, докторе, тогава се жени дядо ми.

телите му го карат…

Мъж се събужда със
страшен махмурлук. Отива в кухнята, където жена
му усмихната му сервира
вкусна закуска и кафе, пита го грижовно как се чувства и му подава сутрешния вестник.
Мъжът е сащисан и
след малко дръпва сина
си и го пита какво става.
- Ами ти се прибра посреднощ мъртво пиян,
влезе в коридора, настъпи кучето и то изквича,
счупи любимата ваза на
мама, повърна на пода
и се стовари с дрехите
на леглото. Мама се опита да те съблече и като тръгна да ти събува
панталоните, ти изломоти: „Съжалявам, маце, аз съм женен, не ме
пипай!“

Във времената на
болестта „луда крава“
мъж и жена вечерят в
ресторант. Мъжът:
- Келнер, за мен една
телешка пържола.
- Господине, ами „лудата крава“?
- Ааа, тя може да си поръча и сама.

Нане се събужда в събота в 7 сутринта от шум.
Отваря прозореца и гледа Вуте как тупа килим.
- Какво правиш бе?
- Тупам.
- Е оти не спиш?
- Ааа, я спах кога се
жених…

- Мамо, виждам от
балкона, че татко си идва. Какво ще му покажем
първо: моя бележник или
твоето ново палто?

Баба пита кандидаткмет:
- Абе, баби, тази криза
политиците ли я измислиха или учените?
- Ами май…политиците.
- И аз тъй си помислих,
зер ако я бяха измислили учените – нали първо
щяха да я пробват върху
мишки.

и накрая казал възхитено:
- Ти си виртуоз, ти си
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Ц

ÄÚÁ И ÒÐÅÂÀ
край горски живописен път
на полянка раснал дъб,
който се издигнал тъй високо,
че опрял в небето синеоко.
в него виели гнездата птици,
хранел той скокливи катерици,
а кората му от час на час
почиствал пъстрият кълвач.
тревата тука беше избуяла и
под дъба се беше разпростряла
и питаше го твърде често
за неговия ръст и място.

Хумор

Български

яла седмица домашният любимец ангажираше
вниманието ни с любовните си проблеми.
В началото на следващата седмица със зачервени от безсъние
очи отидох в близката ветеринарна лечебница за компетентен
съвет.
- Късно идвате! – упрекна ме лекарят. –
Трябваше да го кастрирате преди година. Сега ще си
слагате тампони
в ушите, а на домашния любимец
ще давате по две от
тия жълтеникави хапчета.
Три седмици давах
на Стойчо от хапчетата, но любовните му мераци не секнаха. Воплите му денонощно огласяха апартамента, а от
ударите по стената разбирах, че и съседите не

ÑÒÎÉ×Î
могат да спят.
Реших отново да ида в
лечебницата. Тоя път ме
прие красива руса жена
с пленителни черни очи
– вре-

менно замествала титуляря,
който при посещение в
конезавод бил ритнат от
своенравен кон. Разказах й за домашните си
слави БОрисОв

неволи, а тя се засмя и
попита:
- Колко тежи вашият
Ромео?
- Казва се Стойчо –
уточних аз.
- Попитах колко
тежи, за да знам
дали хапчетата са му достатъчни.
- Трябва да има
осем кила! – измънках.
- Това
значи, че от
утре ще давате на Стойчо
по три от жълтеникавите хапчета.
Един месец давах на
разгонения Ромео по
три хапчета, но и това
не помогна. С голямо
притеснение пак оти-

5.IX. - 11.IX.2018 г.
дох при ветеринарите.
- Вашата котешка
драма вече ми идва в
повече – разлюти се
красивата докторка. –
При така създалата се
ситуация имате само
два избора!
- Слушам ви! – с лошо предчувствие въздъхнах.
- Веднага пуснете
сред природата вашия домашен любимец, за да изпълни
задълженията за продължаване на вида.
- А другият избор?
– запитах с променен
глас.
- Вие да взимате от
жълтеникавите хапчета по пет сутрин
на гладно. В началото ще бъде трудно, но
ще свикнете! – с мил
поглед ми рече докторката.
калин калиНОВ

ЗАБЛУДА
Беше народът ни буден,
весел, доволен и сит.
Вече е толкова чуден,
сякаш е с мозък промит.

- Заела аз съм цялата полянка,
не искам да съм в твойта сянка.
ала широколистното дърво
само вдигало гордо чело,
докато гръм със огнени искри
във бурята не го направи на трески.
тревата злобно се изкиска,
какво от туй, че беше ниска.
нея бури не я плашат,
накрая всичко се заплаща.
но тя не знаеше, че идва
мразовитата и люта зима
и скоро щеше да остане под снега.
в живота често случва се така –
издигнеш ли се, завистта те брули
и мижитурките тук никой ги не хули.
силвия МилЕВа, Варна

Става животът му труден.
Ден подир ден по-превит.
В свойте палачи е влюбен,
в тях не съзира бандит.

- тези таблетки ще удължат живота ти с 20 г.
- моля, докторе, само това не правете!

ÀÔÎÐÈÇÌÈ
БОгаТсТВОТО е обратнопропорционално
на морала.
Най-лЕсНиЯТ път
към успеха обикновено е миниран.

Българска реалност
Станали сме някак долни,
злобни и дребнави.
В думите сме своеволни,
но дали сме прави?

Нас животът ни промени –
не бяхме такива.
Много сме обременени,
всичко чак прелива.

Демокрацията родна
колко е „красива”!
Дивотията свободна
гол стомах претрива.

НаДНОрМЕНОТО
тегло не е проблем.
Проблемът е в нормата.
ПОЧТЕНОсТТа е вид
самооблагане.
Владимир гЕОргиЕВ

Само ругае и псува
много години наред.
После за тях пак гласува
без ясна цел занапред.
Май съм живял във заблуда.
Качвах го на пиедестал.
Мислех го истинско чудо,
но се оказа провал.
Ще ми се да се пробуди.
Да е духовно богат.
Пак за добро да се труди,
не да показва инат.
кирил гусЕВ, софия
ивайло
ЦветкОв

Кой каквото иска прави,
реалност най-зрима…
Нека сме все живи,
здрави –
промяна ще има!
иван ВуНЧЕВ

ÂÚÇÄÚрÆÀТеË

Няма го в никоя кръчма,
нито – по тънката част;
него сега го измъчва
силната жажда за власт.

ÂÚÇрÀÆÄÀÍе

Тази ужасна,
мъничка мисия
вече порасна
в мощна трансмисия.

ÇÀ ÂÈÍÀТÀ

с предстоящата поема
от маститите критици
отговорности поема
с чисто бели ръкавици.

Димитър аТаНасОВ,
кубрат

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß
Категорична заповед може да се крие и
зад учтива покана.
И учтивото любопитство уморява.
 Най-добре чува
онзи, който слуша чрез
сърцето и душата си.
В човешките обятия трябва да се стопява
и студенината на статуя.

 Най-големите
престъпници са онези,
които са убили в душата си всяко хубаво чувство.
Споменът е единственото място, където
винаги може да обитаваш, ако не страдаш от
склероза.
Борис аНаНиЕВ

